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Sammanfattning 
Med denna studie har jag undersökt hur ett antal individer uppfattar symboler. Jag har närmre 

undersökt hur symboler kan användas för att kommunicera i det vardagliga sociala livet och 

vad detta tillför individerna. Syftet med detta var att dels utifrån nya exempel utöka befintlig 

information om och förståelse för hur individer använder symboler i sitt vardagliga liv. Syftet 

var även att få vetskap om hur Rörstrand och individerna kommunicerar symbolernas 

representation utifrån gemensamt kulturellt kapital och berättande. Detta har möjliggjorts 

genom semistrukturerade intervjuer som metod. Sex personer intervjuades samt Rörstrands 

Product and Marketing Manager Eva Tiedman. Intervjuerna och materialet har utformats och 

analyserats med hjälp av en teoretisk ram bestående av symbolisk interaktionism, storytelling, 

representation, nostalgi och retro. Studien resulterade i att Rörstrands kommunikation nått 

intervjupersonerna och att den breddat representationen av symbolerna men utan att 

mottagarna tydligt noterat detta då kommunikationen härrör från gemensamt kulturellt 

kapital. Detta resulterar i att producent och mottagare tillsammans kommunicerar 

produkternas representation och funktion. Studien bekräftar även att Rörstrands vision om 

vad produkterna tillför individer överensstämmer med intervjupersonernas upplevelser. 

Intervjupersonerna använder symbolerna för att kommunicera med sin omgivning i det 

vardagliga livet beroende på gemensamma representationer. Symbolerna ger upphov till 

positiva nostalgiska känslor, används för att bygga upp en scen på vilken man kan spela upp 

sin självbild och identitet samt skapar och upprätthåller sociala relationer. 

 

Nyckelord: Symbolisk interaktionism, storytelling, representation, kommunikation, 

nostalgi, retro, vintage, kulturellt kapital, Rörstrand, Mon Amie, Ostindia. 
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1. Inledning 
� In all instances he is an object to himself; and he acts toward himself and guides himself in 

his actions toward others on the basis of the kind of object he is to himself. � 

- William James (1890) 

 

Inte allt	för sällan upplever man nya betydelser. Det kan vara en upplevelse eller ett ting som 

man tidigare aldrig haft en relation till men som av någon anledning representerar och 

symboliserar någonting. Det kan komma att påminna en om rädsla, en gammal vän, gräddtårta 

med jordgubbar eller kanske den där gången när man cyklade utan stödhjul för första gången. 

Representationer, nya som gamla, upplyftande som nedstämmande,	uppstår genom varje 

individs filter av minnen och det kulturella kapitalet där kulturens överensstämda utformning 

ligger till grund för hur man tolkar sin omgivning (Gripsrud 2011). När betydelsen existerar 

och bandet är kopplat kan varje individs gemensamt och unikt utformade uppfattning till 

symbolen användas eller avstås för att bygga upp den scen på vilken man vill spela upp sin 

roll i det vardagliga sociala livets pjäs. Överensstämda scener eller delar av dem skapar 

förståelse och gemenskap, ger upphov till känslor, rikedom av betydelsefulla ting och 

uppfyllda drömmar om milstolpar i livet (Solomon 1983). Gemensamma uppfattningar lever 

vidare genom berättelser, myter och arketyper som utgör en del av den inbyggda analytiska 

måttstocken som hjälper människan att förstå sin omvärld och sätta etikett på vad ting och 

upplevelser är (Woodside 2008). Det kan till exempel vara värme eller kyla, retro eller 

vintage, längtan tillbaka eller flykten bort (Holak & Havlenas 1998). Utan människors 

närvaro och sociala kommunikationsprocesser existerar inte samhället och utan ett samhälle 

kan inte människan skapa, uttrycka eller upprätthålla social kommunikation. Utan 

kommunikation och respons kan inte människan utvecklas och skapa ett jag (Cova 1997). 

 

Två exempel på symboler som är berikade med historia, nostalgi samt är prydda med mönster 

som många känner igen och kan associera till är Rörstrands två produktserier Mon Amie och 

Ostindia. Med dem ämnar jag att i denna explorativa studie använda som exempel för att 

undersöka hur dess representationer kan vara utformade, vilken roll de spelar i det vardagliga 

livet samt vilken roll mottagare och producent har i kommunikationen av symbolernas 

representation.  
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1.1 Syfte och frågeställningar	
I detta avsnitt förklaras först kort vad jag ämnar göra för att sedan förklara varför – syftet. Sist 

följer de tre frågeställningar som ligger till grund för studien.  

	

1.1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur ett antal personer uppfattar Mon Amie och 

Ostindia som symboler. Här ämnas även att närmre undersöka hur symboler kan användas för 

att kommunicera och vad detta kan tillföra respondenterna som jag ämnar intervjua. Syftet 

med detta är dels att utifrån nya exempel utöka befintlig information om och förståelse för hur 

individer använder symboler i sitt vardagliga liv. Syftet är även att få vetskap om vart 

Rörstrand och individerna placeras i kommunikationsprocessen av symbolernas 

representation utifrån gemensamt kulturellt kapital och berättande.  

	

1.1.2 Frågeställningar 

• Vilken roll har Rörstrand och intervjupersonerna i kommunikationen av Mon Amie, 

Ostindia och dess representationer? 

• Hur använder respondenterna Mon Amie och Ostindia för att kommunicera i det 

vardagliga livet? 

• Vad fyller Mon Amie och Ostindia för funktion för individerna? 

	

1.2 Avgränsning 
Detta arbete är avgränsat till Rörstrands två produktserier Mon Amie och Ostindia. Jag har 

valt denna avgränsning för att det är två klassiska produktserier berikade på historia och 

igenkända mönster. Jag har även valt denna avgränsning för att ha möjlighet att genomföra 

studien inom den givna tidsramen. Det kommer inte läggas fokus på Rörstrands 

kommunikation i form av reklamkampanjer eller bilder genom exempelvis semiotisk 

bildanalys utan endast utifrån en intervju med deras Product and Marketing Manager. Detta 

val är gjort för att kunna lägga mer fokus på att djupare analysera symbolernas roll i det 

vardagliga livet för de sex respondenter som intervjuats.	
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1.3 Disposition 
Nedan följer först ett avsnitt där bakgrund om Rörstrand, Mon Amie och Ostindia presenteras. 

Därefter presenteras del 2 som innefattar tidigare forskning om relevanta studier inom samma 

område där delar kommer att inkluderas i den teoretiska ramen. Del 2 avslutas med en 

sammanfattande presentation av den teoretiska ramen där den tidigare forskningen inkluderats 

samt en förklaring till fyra begrepp: representation, kulturellt kapital, nostalgi och retro. I del 

3 presenteras den valda metoden, semistrukturerad intervju, som följs av avsnitt som förklarar 

de sju steg som utförts under arbetets gång för att transparent kunna redogöra för de val och 

processer som ligger till grund för studiens resultat. Del 3 innefattar även ett avsnitt om de 

urval som gjorts och ett om metodens begränsningar. Efter följer del 4 som inleds med en 

presentation över resultaten från intervjun med Rörstrands Product and Marketing Manager 

som avslutas med ett avsnitt om resultaten från intervjuerna med respondenterna. Den sista 

delen, del 5, innefattar en presentation av slutsatsen utifrån resultaten och återkopplar till 

frågeställningarna. Del 5 och studien i helhet avslutas med ett avsnitt om eventuell vidare 

forskning. 

	

1.4 Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras Rörstrand, Mon Amie samt Ostindias bakgrund. Bakgrunden 

sträcker sig många år tillbaka och är relevant att presentera då det är bakgrunden till varför 

och hur intervjupersonerna använder symbolerna i de vardagliga sociala interaktionerna. Det 

är även relevant för att få en bild av hur Rörstrand vill framställa sig. Bakgrunden spelar 

också en roll i hur och varför symbolerna uppfattas som retro samt genererar nostalgiska 

känslor. Jag kommer i del 2 djupare gå in på vad retro ting och nostalgiska känslor innebär för 

denna studie.  

 

1.4.1 Rörstrand – ”En smaksak sedan 1726” 
(Bilaga 3 - Loggor) 

 
Här följer en kort redogörelse för Rörstrand som företag generellt. Det är relevant för min 

studie då ting som pryds med Rörstrands logga i sig är berikad med till exempel historia och 

kvalitet som kan avgöra varför vissa individer köper varorna samt vad symbolerna 

representerar.     
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1726 började man tillverka porslin på Rörstrands Slott i Stockholm då "det Swenske 

Porcellainsvärket" bildades och blev därmed det näst största porslinsvarumärket i Europa.  

Innan porslin från Rörstrand började produceras bestod serviser av metall. Detta gjorde att 

svenska hem snabbt fylldes med produkter från Rörstrand. Det var dock inte förrän 1758 man 

började märka porslinet med varumärket Rörstrand, det var först då den första konkurrenten 

kom. Från första halvan av 1800-talet kunde man trycka mönster istället för att handmåla 

dem. Under 1880-talet var Rörstrand ett av Sveriges tio största företag. Från 2005 produceras 

inget av Rörstrands porslin i Sverige utan har flyttats till fabriker i bland annat Thailand och 

Indonesien, men hantverket och sättet att framställa produkterna är precis som innan. Nya 

formgivare har gjort det möjligt att utveckla klassiker som följer tidens trender och som 

kommer tillbaka i dess originalform men även i nya uppdaterade utföranden. Exempel på två 

sådana klassiker är Mon Amie och Ostindia (rorstrand.se 2016). 

  

1.4.2 Mon Amie – ”En vän i regnet” 
(Bilaga 4 - Bilder) 

 

I slutet av 1940-talet satt Marianne Westman och avbildade en vit blomma, en skvattram. Det 

var midsommar och ute föll regnet. Efter Westmans avslutade examen på konstfack blev 

skissen startskottet på en osannolik designkarriär. Vid lanseringen 1952 hade servisen döpts 

till Mon Amie och blommorna fått sin koboltblåa färg vilket många idag associerar till ett 

gammalt och välkänt retromönster. Mon Amie är paradexemplet på vad Rörstrand själva 

brukar kalla en Rörstrandklassiker (rorstrand.se 2016).  

 

1.4.3 Ostindia – ”Från havets botten till en skatt på bordet” 
(Bilaga 5 - Bilder) 

 

1746 förliste ett skepp på väg hem från Kina utanför Göteborg. När lasten bärgades hamnade 

en skärva från en porslinstallrik i ett skåp hos Rörstrand. Inte förrän 1932 kom skärvan att stå 

modell efter att chefens fru Emmy lagt skärvan på hans skrivbord med en lapp där det stod: 

"Knut, jag tycker du ska göra något av den här." Idag är Ostindias mönster en klassiker som 

av svenska folket röstats fram till århundradets servis i samband med millennieskiftet 

(rorstrand.se 2016).  
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2. Tidigare forskning & Teoretisk ram 
2.1 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som genomförts på samma område som denna 

studie ämnar undersöka – vilket fungerar som redan etablerad vetenskaplig terräng och som 

kommer ingå i den teoretiska ramen, som sammanfattas i slutet av denna del.  

	

2.1.1 Att interagera med symboler 
Den följande presentationen av tidigare forskning med symbolisk interaktionism som 

teoretisk grund har fokuserats på forskning om interaktion där ting står för en del av 

symbolismen. Symbolisk interaktionism kan annars innebära kroppsspråk eller språk som 

symbol, vilket inte är lika relevant för denna studie då det är ting som används för att stärka 

eller uppbåda interaktionen på det vis som kroppsspråk och språk annars fungerar. Med 

symbol menas här ting men även vad relationen till tinget symboliserar och tillför människan.  

	
Susan Fournier utgår ifrån relationsteorier inom sociologi och psykologi där hon undersöker 

relationer mellan symboler och individer där den kan liknas vid en vänskapsrelation, 

kärleksaffär eller ett äktenskap. En sådan stark relation till ting kan komma att påverka 

individens självbild på så vis att det ger denne ett substitut eller ökad styrka av känsla för 

exempelvis kärlek eller vänskap som inte uppfyller den mängd som man får från andra 

individer. Hon fokuserar sin forskning på relationen mellan symbolen och människan, inte 

den mellan människor, men hon tar inte avstånd från det perspektivet av symbolisk 

interaktionism på så vis att hon anser att den är oväsentlig (Fournier 1998). 

 

Bernard Cova anser att relationer mellan ting och individ är oväsentliga. Cova menar att det är 

relationen mellan människorna som spelar roll därför att tingen införskaffas just för att det är 

andra individer som attraheras av samma saker och här skapas gemenskap. Han menar på att 

det är därför ting och upplevelse får stark betydelse, en historia, för att de ligger till grund för 

att stärka eller skapa sociala relationer till sin omgivning. (Cova 1997). 

 

Michael R. Solomon undersöker vad produkters immateriella funktion har för roll i 

människans vardagliga liv. Han menar att traditionella teorier kring marknadsföring innebär 

en syn på produkter som en konsekvens till konsumentens underliggande behov. Solomon vill 

här istället lägga fokus på produkter som en del i individens pusselbit i sin konstruktion av 
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den roll man intar i samhället och den kunskap som den skänker sammanhanget och individen 

som sådan. Solomons artikel bygger delvis på symbolisk interaktionism och vill visa på 

vikten av produkters symbolism för individers självdefinition och som bränsle för individens 

prestation i sin roll. Solomon menar att det är många forskare som fokuserat just på 

köpbeslutet i sig för att sedan inte våga eller haft teoretiskt underlag för att dra slutsatser eller 

visa resultat på vad konsumenten får ut av produkten efter att de köpt den, men med hjälp av 

symbolisk interaktionism är detta möjligt. Han vill poängtera att konsumtion inte sker i ett 

vakuum, utan konsumtion sker för att uppfylla rollen som en tråd i det sociala livets tyg. 

Solomon förklarar symbolisk interaktionism som en teori där fokus ligger på den process som 

bildas när individen försöker förstå sin omvärld vilket förutsätter att man tolkar andras 

handlingar istället för att endast mottaga dem. Resultatet av ens tolkning fungerar sedan som 

representant för funktionen hos objektet/varan/produkten – symbolen. Man kan därför 

betrakta ett ting som ett inlärt individuellt eller kollektivt stimuli med ett inlärt värde och 

mening. Symbolisk interaktionism kan enligt Solomon delas upp i tre grundläggande teser; 

 

• Individens självbild bygger på andras respons/uppfattning av en själv.  

• Individens självbild styr dennes beteende. 

• Individens vision av omgivningens kommande respons reflekteras i den respons som 

man får. 

 

Han menar att de två första teserna empiriskt har och kan bevisas men att den tredje tesen har 

genererat blandade resultat (Solomon 1983:320).  

 

Vid analys av symboliska interaktioner krävs det att man delar upp denna i minst två 

komponenter – dialog och symbol. Symbolerna är det man omger sig av och dialogen är det 

uttalade som man bekräftar eller förstärker sina symboler genom (Solomon 1983:321). 

 

2.1.2 Berättelsen, arketypen & myten 
Storytelling är ett sätt att undersöka och utforma kommunikation som medvetet och 

omedvetet används i det vardagliga livet likväl som professionell kommunikationsteknik 

(Woodside 2008). Berättandet är relevant för att kunna undersöka hur Rörstrand 
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kommunicerar. Det är även relevant för att djupare kunna analysera hur respondenterna 

använder, tar till sig och grundar sina tolkningar och val av symboler.  
	

� How do I know what I think until I hear what I say? � 

- Karl E. Weick (1995) 

 

Citatet ovan sammanfattar den roll som storytelling har - genom att uttrycka sig kan man med 

klarhet veta vad man tänker, genom tal målas den bild av historien som associeras till 

sammanhanget som bilden målas upp vid. Individers upplevelser i det vardagliga livet fångar 

andras uppmärksamhet och kan bevittnas utifrån den stora mängd bloggare som idag arbetar 

med att berätta sina historier där symboler förstärker dem vilket resulterar i försäljning. 

Individen strävar mot att uppnå mål i form av identitet eller upplevelser vilket resulterar i att 

söka vägledning med de medfödda måttstockar som utgörs av arketypiska myter (Woodside 

2010).  

 

I artikeln ”When Consumers � and Brands Talk: Storytelling Theory and Research in 

Psychology and Marketing” av Arch G. Woodside (2010) utarbetas en narrativ teori om 

storytelling utifrån konsumentens beteende för att ge verktyg inför olika typer av studier och 

tillvägagångssätt om storytelling. Här beskrivs storytelling som ett genomgående livsbeteende 

där symboler ligger till grund för hur individer medvetet och omedvetet relaterar till varandra 

utifrån berättelser. Berättelserna får liv när man är överens om handlingen som utspelas av 

karaktärer utifrån arketypiska myter. Arketypiska myter är ett grundläggande tankemönster 

som består av uråldriga föreställningar om tillvaron som ligger till grund för hur vi uppfattar 

och tolkar världen. Exempel på en arketyp uppfattning är förälskelse och ondska. Man vet vad 

det innebär när det uppstår utan att någon har lärt en. Dessa inbyggda uppfattningar associeras 

till myter och bildar tillsammans arketypiska myter. Användningen av begreppet arketypiska 

myter i denna artikel är hämtat från C G Ljungs perspektiv. Woodside (2010) beskriver hur 

människan från början samlats framför brasan för att berätta historier och som i dag motsvarar 

de tusentals individer som samlas i biosalongen, tar del av samma reklam, bär samma 

symboler och är gränsöverskridande överens om vad historierna betyder i form av 

överensstämda arketypiska myter. Genom att äga symboler kan individen genom beteende 

och tal förstärka och inta den roll som visar vem man vill vara och är (Woodside 2010).  
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2.1.3 Känslan av nostalgi & ägandet av retro ting 
Nostalgi innebär ett vemodigt men njutningsfullt känslotillstånd som uppstår vid längtan till 

någonting. Nostalgi kan även innebära ett känslotillstånd som uppstår vid intresse för en viss 

stil så som ting, ljud eller bild. Ett exempel på ett sådant intresse kan vara femtiotalsmode etc 

(Johannisson 2001). 

 

Karin Johannisson behandlar nostalgins innebörd och olika teorier från 1678, då ordet 

myntades, tills idag. Genomgående menar hon på att kulturen har legat till grund för 

människans allmänna förklaring till det oförklarliga. Samtidigt menar hon att nostalgi i 

slutändan är var och ens specifika känsla och tanke, ingen har upplevt någonting på exakt 

samma sätt som en annan och därför kan man inte ange en allmän förklaring till hur man 

känner vid ett tillstånd av nostalgi då det krävs förförståelse för att förstå och tvärt om. 

Johannisson betonar existentialistiska sätt att tänka kring tillståndet då hon menar på att 

handlingar eller icke handlingar ligger till grund för hur ett minne eller �längtan skapas och att 

dessa val formar individens känslotillstånd. Johannisson studier utgår från psykologiska 

teorier där hon har analyserat journaler från psykologer och obduktioner (Johannisson 2001).  

 

Detta skiljer sig från bland annat Svetlana Boym som menar på att man ständigt kan avläsa 

kollektiv nostalgi genom alla tider beroende på kulturella förändringar, krig, politik och klass. 

Hon skriver om nostalgi som nationers nostalgi och att man inte kategoriserar en varm känsla 

till ett minne som nostalgi. Däremot står nostalgi för extrem längtan och utgör en slags bitter 

blandning av välmående och hopplöshet kring situationen och ouppnåelig framtidsvision – 

utopi. Detta starka tillstånd stannar inte kvar i kroppens inre utan påverkar kroppens 

funktioner utåt. Boym kallar en viss typ av nostalgi för ”Armchair Nostalgia”. Med detta 

menar hon att ting eller upplevelser införskaffas för att berika jaget med en känsla av att ha 

närvarat vid eller inneha någonting som representerar den dåtid som man längtar efter. Dessa 

ting och upplevelser kan därför massproduceras genom att man försöker förutse stora massors 

kollektiva utopiska bild där den gemensamma längtan kan mättas. Hon menar på att detta är 

tydligt med tanke på den stort gränsöverskridande amerikanska populärkulturen som fått sitt 

utrymme på grund av att stora massor av individer har samma längtan eller strävan att komma 

bort (Boym 2001).  

I artikeln ”Feelings, Fantasies and Memories: An Examination of the Emotional Components 

of Nostalgia” av S. L. Holak och W. J. Havlenas beskrivs nostalgi som sällan verkliga minnen 
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utan mestadels eller helt fabricerade önskningar, virtuell nostalgi. De minnen som faktiskt 

uppkommit från en händelse, kulturell nostalgi, minns man som någonting bakom frostat glas 

där alla vassa kanter är suddiga och det viktigaste existerar som en dröm. Holak och Halena 

utgår från nostalgi där svagare känslor inte utesluts, till skillnad från Boym (2001). Resultatet 

av studien bekräftar tidigare undersökningar där slutsatsen varit att tillståndet av nostalgi 

blandas av både bra och dåliga känslor, därav beskrivningen bitterljuv. Resultatet visar även 

på att det är svårt att förutse reaktionen då de negativa känslorna befläckar de positiva (Holak 

& Havlenas 1998)  

 

2014 genomförde A. Kassous, E. Roux och J. Chandon en undersökning om hur relationen 

mellan konsumenter och varumärken förändras när ett varumärke uppfattas som 

retro/nostalgisk mot varumärken som uppfattas som icke-retro/nostalgiska. För att kunna 

undersöka hur samma varumärke har gått från icke retro/nostalgisk till retro/nostalgisk har 

konsumenter tillfrågats innan och efter att varumärken har tillämpat storytelling för att ändra 

sin uppfattning gentemot konsumenten. Undersökningen genomfördes med sex olika företag 

inom sex olika produktskategorier som exempel. Ett av företagen var Nutella, som för att 

väcka nostalgiska känslor uppmanade sina kunder till att skriva och berätta om sina 

barndomsminnen där Nutella användes. Uppmaningen skedde i samband med reklam som 

innefattade scener där barn åt Nutella. Efter uppmaningen kom kunderna att associera 

barndomsminnen till användandet av Nutella som därmed gav upphov till nostalgiska känslor. 

Efter undersökningen kunde man se tydliga tecken på att varumärken som utformar sin 

kommunikation genom storytelling, som till exempel retro/nostalgisk, skapar en mer positiv 

uppfattning hos konsumenten (Kessous, Roux & Chandon 2015). 

	
2.2 Teoretisk ram 
Nedan följer en sammanfattning av de delar ur den tidigare forskningen som skall tillämpas 

samt vilka begrepp som kommer inkluderas i den teoretiska ramen. Jag har valt dem för att 

undersöka hur symboler kan användas i det vardagliga livet och hur dessa funktioner 

samspelar med hur Rörstrand avser att kommunicera sina produkter utifrån känslor och 

minnen. Den teoretiska ramen är bred och detta beror på att studien är explorativ och 

symbolernas funktion kan se olika ut. Relevansen och funktionen för varje teori och begrepp 

förklaras vartefter de presenteras. 
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Symbolisk interaktionism kommer för denna studie innefatta både Bernars Cova och Susan 

Fourniers perspektiv då Mon Amie och Ostindia kan användas som individuell relation med 

individen samt för att skapa och upprätthålla kommunikationsprocesser med sin sociala 

omgivning med andra individer. Solomons perspektiv innefattar båda typerna av 

kommunikationsprocesser men riktar sig mer mot vad det gör för individen och hur 

kommunikationen ligger till grund för den man vill vara utifrån inlärd eller upplevd stimuli. 

För denna studie kan det innebära att individen har upplevt en typ av persona i samband med 

symboler och att det genom symbolers närvaro har förstärkts. Individen kan sedan införskaffa 

eller på annat vis äga symboler i tron om att man kommer framställas eller efterlikna den 

tidigare upplevda persona. Det kan även vara intressant att inkludera och diskutera Solomons 

tredje tes, ”Individens omedvetna förutbestämda uppfattning av andras kommande respons 

reflekteras i den respons man får”. Tesen kan liknas vid uttrycket ”Man hör det man vill 

höra”, och kan i detta fall vara att individer använder symboler och uppfattar att de som deltar 

i användandet upplever samma känslor som ägaren förknippar till symbolen, oavsett om det 

är så eller inte. Symbolisk interaktionism är en motsvarighet till socialsemiotik där de båda 

används för att undersöka hur människan kommunicerar i olika typer av sociala tillfällen 

utifrån symboler. Socialsemiotik är en väl använd teori inom studiet av medier och 

kommunikation, men jag har valt symbolisk interaktionism då den lägger mer fokus på 

symboler i form av ting. Socialsemiotik lägger mer fokus på symboler i form av språk och 

gester, vilket inte är lika lämpligt som underlag för denna studie (Vannini 2007).  

 

Hand i hand med symbolisk interaktionism går storytelling som innebär en 

kommunikationsutformning som följer inlärda och medfödda uppfattningar om 

händelseförlopp, gestaltning och beteende. Storytelling kan användas som medveten 

försäljningsstrategi likväl som medveten eller omedveten kommunikationsmetod för att 

kommunicera i det vardagliga sociala livet. Storytelling kommer för denna studie innefatta 

Kassous, Roux och Chandons perspektiv där man undersöker hur storytelling används för att 

förhöja produkter och skapa betydelsefulla band mellan symboler och individer. Den 

teoretiska ramen kommer även innefatta Emma Dennisdotter och Emma Axenbrants 

perspektiv. Dennisdotter och Axenbrant beskriver storytelling som ett verktyg för att effektivt 

kunna skapa varumärken genom att kommunicera berättelser som gör det möjligt att utspela 

idéer, förmedla visioner, skapa gemenskap i organisationer och företag samt förstärka redan 

befintliga varumärken. Storytelling gör det även möjligt att nå konsumenter på ett 
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känslomässigt plan vilket skapar en annan typ av relation till kunden som öppnar upp för att 

kunden ska berätta vidare vad de upplevt. Dagens konkurrensstinna kulturer lägger större krav 

på företagens metoder för att stå ut, och detta, menar Dennisdotter och Axelbrant, gör att allt 

fler väljer att försöka förmedla en berättelse utöver kommunikation gällande funktion och 

kvalitet (Dennisdotter & Axenbrant 2008). Som teoretisk ram för att undersöka symbolers 

funktion med Mon Amie och Ostindia som exempel kommer teorin användas för att dra 

paralleller mellan Rörstrands kommunikation till respondenterna samt till den berättelse som 

dessa associerar till symbolen. Detta perspektiv är relevant för att undersöka 

kommunikationen mellan Rörstrand och mottagare gällande symbolernas och 

intervjupersonernas berättelser. 

 

I samband med symbolisk interaktionism och storytelling kommer begreppen representation, 

kulturellt kapital, nostalgi och retro inkluderas. Dessa begrepp är relevanta för att djupare få 

förståelse för samt diskutera symbolens användning gällande värde, känslor, betydelse och 

relevans för de specifika kommunikationsprocesserna. 

 

Representation innebär att någonting, en person, en produkt, bild, musik, text osv, står för 

någonting annat än vad det är. Det åter-presenterar någonting i ett annat format. Jostein 

Gripsrud förklarar begreppet utifrån olika exempel där representation sker på både positiva 

som negativa grunder. En riksdagsledamot kan till exempel representera sina väljare likväl 

som att Mon Amie kan representera 50-talet eller midsommar. Mycket av den representation 

som sker från exempelvis organisationer eller varumärken tar medier till hjälp för att nå så 

många mottagare som möjligt då en stor mängd har koncentrerats till en mun eller produkt 

som man vill ska nå alla som representationen rör (Gripsrud 2011). Johanna Ledin och Ulla 

Moberg som forskar inom kommunikationsvetenskap beskriver begreppet som en tolkning 

hos mottagaren. Oavsett grunder från start eller grupp bakom så är det tolkningen hos 

mottagaren som står för representationens riktiga skepnad då sanningen är det som är sant för 

den som tolkar den. Ledin och Moberg menar att det är så då det inte är möjligt att framställa 

en spegelbild av någonting då tolkningen alltid kommer skilja sig från person till person 

(Ekström & Larsson 2010:153-154). Detta begrepp är relevant för denna studie för att 

diskutera hur Rörstrand och individen i vardagen tolkar och framställer vad Mon Amie och 

Ostindia representerar. Båda perspektiven på begreppet som presenterats är nödvändiga då 



Symboler – som en vän i regnet       Sandra Ström Rosengren 
eller en skatt från havet? 
	

	
12	

	
	

den ena riktar sig mer på representation som härleder från företag, Rörstrand, och den andra 

riktar sig mot varje enskild individs tolkning och påverkan på representationen, individen. 

 

Kulturellt kapital är ett specificerat begrepp efter det mer allomfattande begreppet symboliskt 

kapital i Bourdieus sociologi. Bourdieu beskriver det breda symboliska kapitalet där allting 

som uppmärksammas av sociala grupper känns igen och tillskrivs värde då det som 

uppmärksammats är värdefullt, något som eftertraktas. Detta kan vara allt från konst till 

utmärkelser och språk. För att någonting skall tillskrivas ett värde krävs att det finns en 

marknad där andra liknande ting är mer eller mindre värdefulla, att de kan mätas mot 

varandra. Det mer komplexa kulturella kapitalet innebär att en stor mängd människor eller 

hela nationer är överens om att någonting tillskrivits värde och känns igen, precis som det 

symboliska kapitalet men med ett ännu större erkännande. Det kulturella kapitalet beskrivs 

även som mer historiskt framvuxet, det vill säga att värdet har vuxit med tiden och har 

därmed en invuxen plats i kulturen och där med större spridning och igenkänning. Det 

kulturella kapitalet hör ofta till klass. Ett exempel som Bourdieu beskriver är att man talar 

eller beter sig på ett visst sätt i den övre klassen då man är mer bildad vilket resulterar i att det 

är ett eftertraktat sätt att tala och bete sig på och blir därmed mer värdefullt än det sätt som 

mindre bildade individer från lägre klasser talar och beter sig på (Bourdieu 1999). Jag 

kommer i min studie använda det symboliska och kulturella kapitalet sammansatt där jag 

skriver om kulturellt kapital som en grundläggande överensstämd kunskap om eftertraktat 

ägande av symboler men även kunskapen om hur man associerar till Mon Amie och Ostindia 

utifrån kulturella traditioner och värdefulla ting som man vill omge sig av för att visa på vem 

man är och vill vara. 

 

Nostalgi innebär känslor som vid vissa tillstånd kan beblandas med varandra och skapa en 

gemensam bitterljuv känsla. Nostalgi uppstår när man känner längtan som ofta associeras till 

uppväxt och berör det inre i varje enskild individ i form av tankar och känslor som formar och 

identifierar delar av människans jag. Nostalgi kommer för denna studie innefatta både Karin 

Johannisson och Svetlana Boyms perspektiv. Johannisson perspektiv kommer användas för 

att diskutera hur nostalgi uppstår och vad det innebär för just den intervjuade, som en unik 

känsla. Boyms begrepp ”armchair nostalgia” kommer användas för att diskutera och 

undersöka hur Mon Amie och Ostindia används för att berika jaget med att närvara vid eller 

äga någonting från en tid eller minne som är önskvärd och som skapar positiva nostalgiska 
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känslor som ett stöd eller medicin för att mätta längtan. Holak och Havlenas begrepp virtuell 

och kulturell nostalgi kommer också att användas i undersökningen då det är intressant att 

veta om Mon Amie och/eller Ostindia skapar fabricerade nostalgiska minnen eller om de ägs 

för att påminna om minnen som upplevts. För att kunna få information om detta kommer jag 

att jämföra utformningen av respondenterna minnen med Rörstrands kommunikation för att 

på så vis få ett hum om hur Rörstrands kommunikation har tagit del i minnet och på så vis 

fabricerats som ett verkligt upplevt minne. 

 

Begreppet retro innebär att intressera sig för eller att blicka bakåt, bakom. Ting och 

upplevelser framställs för att möta människans längtan till den tid man längtar efter, vilket 

innebär att det är nyproduktion som framställs som gammalt. I artikeln ”Teaching Old Brands 

New Tricks: Retro Branding and the Revival of Brand Meaning” diskuteras balansen med att 

möta publikens/konsumentens krav gällande vad upplevelser och/eller produkter som 

tillverkas för att uppfylla eller ersätta det som var förr då kraven är koplexa och kan inte 

passeras som tillräckliga om viktiga aspekter utesluts. Därför menar man, i artikeln, att 

produktionen skall vara så nära originalet som möjligt (Brown, Kozinets & Sherry Jr. 2003) 

vilket man kan se på bilder från förr att Mon Amie och Ostindia är (bilaga 4 & 5). Jag 

kommer använda mig av begreppet för att diskutera vad Mon Amie och Ostindia 

representerar för intervjupersonerna. Motsatsen till retro är vintage och innebär upplevelser 

eller ting som är producerade från den tid de representerar och som fortfarande består. Jag 

kommer även använda vintage för att diskutera delar ur Mon Amie och Ostindia som man till 

exempel har ärvt eller köpt som second hand. Genom att kunna diskutera symbolerna utifrån 

retro och vintage kan representationen tilldelas djupare och bredare betydelse när det kommer 

till minnen, känslor och värde för individen så som vänskapsband eller kärleksrelation osv. 
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3. Metod 
I detta avsnitt förklaras den metod som använts för att samla in den information som sedan 

analyseras utifrån de teorier som presenterats i den tidigare delen.  

 

3.1 Semistrukturerad intervju 
Semistrukturerad intervju är relevant och mest lämplig för denna studie då dessa symboler 

skall analyseras utifrån känslor, vilka är svåra att få kännedom om, komma nära och förstå 

med kvantitativa metoder. Möjligheten att ställa följdfrågor leder till djupare material att 

studera.  

 

� Jag vill förstå världen ur din synvinkel. Jag vill veta vad du vet på det sätt som du vet det. 

Jag vill förstå meningen i din upplevelse, gå i dina skor, uppleva tingen som du upplever dem, 

förklara tingen som du förklarar dem. Vill du bli min lärare och hjälpa mig att förstå? � 

- Spradley (1979:34) 

 

Kvalitativ intervju innebär att genom social dialog kunna få djupare information om andras 

uppfattning av världen och de fenomen man ämnar undersöka. Genom att samtala kan man få 

djupgående förståelse för hur dennes syn är vinklad utifrån erfarenheter. Dessa erfarenheter 

och berättelser kommer sedan utifrån vetenskapliga teorier att resultera i mening (Kvale & 

Brinkmann 2014:17). Denna studie har genomföras utifrån sju steg utarbetade av Steinar 

Kvale och Svend Brinkmann (2014), tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, 

verifiering samt rapportering. De kallar dessa steg för ett linjärt metodgenomförande som i 

själva verket genomgående pendlar fram- och tillbaka då dem alla måste genomföras med de 

resterande i åtanke. Dessa steg gör det möjligt att transparent och tydligt redogöra för och 

genomföra intervjuerna. Det är av stor vikt att vara flexibel under denna typ av studie då 

intervjuerna i form av socialt samtal ser olika ut beroende på intervjuperson, omgivning, tid 

och ämne (Kvale & Brinkmann 2014:141). Dessa sju steg genomförs endast utifrån Kvale och 

Brinkmanns bok Den kvalitativa forskningsintervjun (2014) då jag bedömer den tillräcklig för 

min studie samt för att fullt ut följa de sju stegen i processen. Varje del i processen förklaras 

och presenteras utifrån många olika metoder och förhållningssätt där exempel ges ur tidigare 

forskning av andra forskare utöver författarna samt en genomgående kritisk infallsvinkel.		
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3.1.1 Tematisering 
Tematisering innebär att fråga; Vad och Varför? Vad är det som skall undersökas och varför 

skall det undersökas?  Dessa frågor måste klargöras för att kunna gå vidare med hur det skall 

genomföras. Varje intervju ser olika ut och därför finns det inget på förhand utstakat schema 

över rätt sätt av utförande. Svaret på vad och varför fungerar därför som studiens skelett att 

bygga vidare på (Kvale & Brinkmann 2014:141-151).  Mon Amie och Ostindia kan komma 

att spela helt olika roll för	de	som	skall	intervjuas,	därför är denna studie kategoriserad som 

en explorativ fenomenologisk intervjustudie som är svagt strukturerad och väldigt öppen då 

representation uppfattas olika och kommunikationer ter sig på olika vis.  

 

Fenomenologi kommer endast inrymmas i metoden och inte i den teoretiska ramen. Dess 

funktion för metoden har betydelse då det utgör på vilket vis materialet kategoriseras men 

anges under detta avsnitt då den utgör ett val i tematiseringen och planeringen i hur frågor och 

strategi utformas. Det är individens upplevda värld kring dessa symboler som skall 

undersökas, inte utformningen av symbolen i dess verkliga utseende och funktion. 

Fenomenologi betyder läran om det som visar sig för medvetandet och innebär ett fokus på 

individens upplevda världsbild där den reella verkligheten skiljs bort. Det man undersöker är 

hur intervjupersonen har upplevt det fenomen som ämnas undersökas – vilket i denna studie 

är den kommunikation som individen upplever i samband med symbolen där upplevelsen blir 

utgångspunkten. Edmund Husserl, som anses vara en av grundarna till den moderna 

fenomenologin, kallade denna avskärmning från den reella världen för den fenomenologiska 

reduktionen där man bortser från det oväsentliga verkliga objekten och begränsar sig till 

idévärlden. Husserl menade här att man uppnått det levda, ett tredje alternativ till subjekt-

objektsproblematiken där subjektets medvetandetillstånd alltid riktas mot ett objekt, där 

fenomen uppstår på grund av någonting eller med strävan mot någonting. Fenomenologi 

innebär därför att man inte letar efter eller undersöker fenomen utifrån bakomliggande 

faktorer som vid till exempel hermeneutisk tematisering (Alvesson & Sköldberg 2008:165-

168). 

 

3.1.2 Planering 
Planering innebär att fråga; Hur? Hur skall man göra för att utvinna material som kan leda 

till information som svar på frågeställningarna vid analys och slutsats, belysa alla punkter 

under teman samt hålla sig inom tidsram och ämne. Förutom att klargöra de teman som 
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intervjuguiden skall innehålla måste även planeringen göras utifrån en generell överblick som 

innefattar alla sju steg där tematisering existerar i tanken och blicken är riktad mot analys och 

slutsats. Detta är av extra stor vikt då frågor och svarsalternativ inte är förbestämda utifrån 

teori och kan resultera i att materialet inte är relevant vid analys (Kvale & Brinkmann 

2014:152-159).  För att minska risken att äventyra analysen av materialet kommer 

intervjusvaren att valideras genom följdfrågor där den intervjuade får bekräfta/förklara 

innebörden av svaret. Information från tidigare forskning inom detta område samt begrepp 

med vilka Tiedman har tillskrivit symbolerna under vår intervju har format den teoretiska 

ramen – vilket är denna studiens tematisering och utgör utformningen av intervjuguiden inför 

intervjuerna med respondenterna.  

 

3.1.3 Intervju 
(Bilaga	1	&	2	-	Intervjuguide)	

Intervju innebär den faktiska intervjun. Innan varje intervju har stämning och omgivning 

antecknats då detta är av stor vikt vid analys utifrån symbolisk interaktion då det skapas en 

ytterligare kommunikation mellan intervjuaren och intervjupersonen (Gordon 1997).  

Intervjuerna inleds med att uttala uppskattning för intervjupersonens viktiga och generösa 

föräring av personlig upplevelse. Därefter presenterar jag mig själv och syftet med min studie, 

om hen har några frågor och att det när som helst under intervjun går bra att avsluta den samt 

att samtalet kommer att spelas in. Genomgående har eventuella frågetecken besvarats ärligt 

och öppet samt att försöka närvara på så jämställd nivå som möjligt i den maktposition 

intervjuaren automatiskt tillskrivs. Inledningsvis kommer omgivningen ställas in, 

iscensättning, genom lätta och icke djupgående frågor för att få igång ett samtal för att skapa 

förtroende för att sedan gå in på djupare, mer personliga känslor och upplevelser. Vid varje 

intervju har symbolen (beroende på vilken denne äger) medtagits för att ledigare kunna prata 

om den samt att den eventuellt ger upphov till tydligare känslor och klarare minnen. 

Intervjuerna avslutas med lättare frågor kring hur intervjun upplevts och om intervjupersonen 

har några frågor samt återigen tacka för den generösa inblicken i dennes livsvärld (Kvale & 

Brinkmann 2014:165).   

 

3.1.4 Utskrift 
Först har det insamlade materialet lyssnats igenom för att förstärka minnet av den specifika 

intervjun. Sedan har de delar som berört syftet och frågeställningarna för studien skrivits ned 
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vilket innebär att tal transformerats till text. För att försöka återskapa en så nära återgivning 

som möjligt har anteckningar som gjorts under intervjun angående ton, miner och 

kroppshållning parallellt angetts då dessa annars går förlorade vid utskriften och som spelar 

stor roll i hur intervjupersonen har upplevt relationen och representationen av symbolen 

(Kvale & Brinkmann 2014:217), främst gällande känslor i denna studie då dessa uttrycks och 

förstärks med exempelvis nedslående blick, glatt leende, paus osv. Utskriften har inte angetts 

med detaljerade utskriftskonventioner då detta inte är en analys av tal och därför har även de 

stycken som skrivits ned angetts i en flytande skriftlig form. Då detta heller inte är en studie 

gällande könsskillnader eller ålder vid upplevt fenomen kommer intervjupersonerna anges 

med bokstäver från A-E. Detta är även ett val som gjorts då privat information angetts och 

försäkrar därför intervjupersonen om anonymitet. Som tidigare nämnt har denna studie en 

explorativ karaktär som lämnar utrymme för kommande studier där man kan lägga fokus på 

kön, etnicitet etc. 

 

3.1.5 Analys 
Analys utgörs av analysen av intervjun i dess textform. Detta avsnitt går hand i hand med det 

tidigare avsnittet då det vid utskriften redan analyserats vad som skall skrivas ned utifrån dess 

relevans för studien samt de kategorier som analysen utgår ifrån och som angetts under 

teoretisk ram (Kvale & Brinkmann 2014:257). Denna analys har inte genomförts utifrån 

någon specifik teknisk metod eller teknik utan materialet har kategoriserats vartefter 

intervjutexterna skrivits ut genom att stryka under vilka teorier och begrepp som är aktuella 

att diskutera materialet utifrån. Detta sätt att analysera materialet är lämpligt då det är den 

narrativa upplevelsen som representerar intervjupersonens funktion och relation till symbolen 

vilket innebär att metoder för att exempelvis undersöka underliggande maktstrukturer, 

systematisera språkets funktion till kvantifierbara data osv inte är nödvändigt och kommer 

inte innebära en valid koppling mellan syfte/frågeställningar och resultat/slutsats.  

	
3.1.6 Verifiering 
Objektivitet har många betydelser där ett antal rör kvalitativa studier som metod. Två av dem 

är frihet från bias och reflexiv objektivitet. Den förstnämnda innebär att vara etiskt objektiv. 

Man ska inte överföra sina fördomar eller åsikter till intervjupersonen på något vis, då detta 

gör materialet och därmed analysen och resultatet snedvridet. Den andra innebär att reflektera 

över hur man har bidragit med eller orsakat kunskap. För att hela tiden reflektera och vara 



Symboler – som en vän i regnet       Sandra Ström Rosengren 
eller en skatt från havet? 
	

	
18	

	
	

medveten om och hur man har påverkat kunskapen kan man redan från start skriva ned eller 

reflektera över sina fördomar (Kvale & Brinkmann 2014:292). Detta är ingen kritisk studie 

eller försäljningsstrategisk undersökning, därför är frågorna väldigt öppna och koncentreras 

helt till intervjupersoners upplevelser och deras känslor samt minnen. De frågor som ställs 

kan uppfattas som svåra att svara på då det är svårt att sätta ord på till exempel känslor, därför 

har upprepande frågor följt upp svaren för att bekräftas av intervjupersonen. Dessa 

upprepande tolkningar har ibland innehållit andra ord för att beskriva men har inte ändrat 

svarets innehåll utifrån egna åsikter eller fördomar. Andra ord har även valts i vissa fall för att 

göra om talet till skriftlig flytande form, men endast för att bättre kunna beskriva vad 

intervjupersonen sagt. De upprepande tolkningarna som ”skickats tillbaka” till 

intervjupersonerna har även skett för att försöka förhålla materialet till dialogisk 

intersubjektivitet. Dialogisk intersubjektivitet innebär att uppnå enighet genom att samtala 

rationellt. Man kan aldrig få en fullskalig bild av en annan människas upplevda världssyn, 

men genom att tillåta hen att opponera sig mot forskarens antaganden kommer materialet 

närmre en objektiv tolkning (Kvale & Brinkmann 2014:293). Då denna studie genomförts av 

en person har tolkningen av intervjupersonens upplevelser tolkats med hjälp av 

intervjupersonen.   

 

Generalisering betyder att resultaten av en studie är så pass giltiga och rimligt tillförlitliga för 

att överföras till andra kontexter och situationer (Kvale & Brinkmann 2014:310). Syftet med 

denna studie är att fokusera på det lokala exemplet för att öppna upp för vidare forskning och 

inte för att resultera i ett generaliserat resultat. Trots ett litet antal eller enskild upplevelse kan 

diskussioner och antaganden göras av en samling rådande kulturella förståelser och beteenden 

utan att resultera i generalisering.  

 

3.1.7 Rapportering 
Vid denna sjunde och slutliga del i processen skall forskaren skriva ut en re-presentation av 

intervjupersonens levda värld som tolkats av forskaren till en sammanställning där valet av 

litterär stil ligger till grund för uttrycket av presentationen (Kvale & Brinkmann 2014). 

Vid rapporteringen under resultat kommer analysen sammanställas genom att först förklara 

vad som analyserats och sedan exemplifiera med ett citat ur en eller fler intervjuer som bäst 

beskriver vad som utmärkt sig.  
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3.2 Urval  
Enligt Kvale & Brinkmann finns det ingen gyllene regel för hur många intervjupersoner som 

genererar bäst resultat utan bestäms och ”känns av” under studiens gång (Kvale & Brinkmann 

2014). Eftersom detta inte är en studie för att dra allmänna slutsatser har jag istället valt att 

utgå från ett mindre antal intervjupersoner vilket möjliggör en mer djupgående analysering. 

Detta har även valts med hänsyn till den begränsade tidsramen. 

 

Alla intervjupersoner har tillfrågats i en butik vid porslinsfabriken i Gustavsbergs hamn. De 

har blivit presenterade vad studien handlar om och vad det är jag ämnar undersöka. De har 

även blivit informerade om att det är en intervju där flertalet frågor skall ställas och där de bör 

vara medvetna om att det kräver tid samt att vi skall avtala en tid utifrån deras önskemål. 

Intervjupersonerna har slumpvis valts ut då de köpt eller visat intresse för Mon Amie eller 

Ostindia. Tre stycken köpte Mon Amie, tre stycken köpte Ostindia där en av dem äger både 

och. Det bör även tilläggas att alla intervjupersoner är födda eller uppvuxna i Sverige. Jag 

frågade om detta för att kunna utgå ifrån att intervjupersonerna haft ungefär samma 

möjligheter att kunna ta del av information från Rörstrand samt att de haft likvärda 

förutsättningar av utformandet av det kulturella kapitalet.  

 

3.3 Metodens begränsningar 
Det är svårt att upprepa exakt samma intervju med samma personer då studien är en tolkning 

utan kvantitativa resultat att vila tolkningen mot (Kvale & Brinkmann 2014). Det är även 

svårt att få en klar bild av intervjupersonernas upplevelse då det är begränsat att få en exakt 

bild genom en intervju då information går förlorad samt att intervjupersonen försöker spegla 

tanke med ord som sedan tolkas av intervjuaren (Bryman 1997:90). Det är svårt att med ord 

sätta mening på tal i dess exakta form då små förändringar kan göra stor skillnad beroende på 

vem som skriver och läser dem (Bryman 1997:92). Ledande frågor på grund av starka åsikter 

från intervjuaren är även lätt orsakat utan notis, vilket påverkar materialet och därmed 

resultatet av studien (Ekström & Larsson 2010:74).	
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4. Resultat 
Resultaten delas upp i två avsnitt där resultaten från intervjun med Eva Tiedman från 

Rörstrand presenteras och sedan presenteras resultaten från intervjuerna med respondenterna. 

Intervjuerna med respondenterna läggs under en och samma del eftersom den symboliska 

interaktionismen, som innebär tillfället och relationen, den sociala interaktionen där symbolen 

samexisterar med individen eller individerna, smälter samman med storytelling. Storytelling, 

som innebär berättelsen, myten från förr och återberättandet ligger som bakgrund till den 

symboliska interaktionismen. Dessa två är svåra att presentera separat utan att återupprepa 

sig. Båda presenteras tillsammans för att kunna förklara den ena med hjälp av den andra.  

w = Början och slut på varje fråga 

� = Början och slut på varje citat 

__ = Framhävda ord 

! = Höjt tonläge 

	
4.1 Visionen & Kommunikationen 
Här sammanfattas resultatet från analysen av intervjun med Eva Tiedman som är Product & 

Marketing Manager på Rörstrand.  

 

Begreppet storytelling används under hela intervjuns gång då Tiedman talar om intern 

kommunikation, kommunikation till kunden, kommunikation mellan individer och 

produkternas betydelse för konsumenten. Det är tydligt att man medvetet jobbar med att 

upprätthålla den bakomliggande berättelsen som hör till produkterna då det är den som till 

störst del utformar symbolen. Tiedman visade mig i slutet av intervjun hur den interna 

presentationen såg ut från det senaste mötet om Ostindia som bestod av en inledande 

presentation av berättelsen om hur Knuts fru hade funnit skärvan på hans kontor och vad det 

stod osv. De som närvarade visste sedan innan om hur det hade gått till men berättelsen är så 

pass viktig för produkterna att historien prioriteras först. Det är även det man vill 

kommunicera till konsumenten, att man köper en berättelse som presenteras innan funktionen. 

Det skall även tilläggas att begreppet togs upp innan jag hann nämna det. Exempel på detta 

anges i citaten nedan. 
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� Vi försöker även internt jobba med storytelling. Det är väldigt tacksamt för då får man 

folks engagemang. Man vill att alla ska älska varumärket och har man en historia så blir det 

så mycket lättare. När man får folk att brinna för produkterna. � 

� Vi har jobbat mycket med bilder för att skapa känsla och för att berätta historien. � 

� I den här broschyren kan man se hur vi först presenterar berättelsen bakom produkten och 

sedan går man in lite mer allmänt på slutet. � 

 

Rörstrand vision är att symbolerna ska användas för att lyfta och glädja individer mer än att 

funktionen skall underlätta ett utförande så som att exempelvis kunna lägga upp mat på ett fat 

eller ha ett ting som gör det möjligt att få i sig vätska. Kvaliteten har gjort det möjligt för 

symbolerna att föras vidare från generation till generation vilket har resulterat i att traditioner 

där symbolen använts upprepas då symbolen tillskrivits minnen. Se citat nedan. 

 

� Allting ska kännas extra. Dukar man med Rörstrand så får man en guldkant på måltiden. � 

� Vi tycker måltiden är viktig, även om det är en stor middag, det kan vara en 

måndagsfrukost, eller en kopp kaffe för sig själv. � 

� Alla dom här stunderna vill vi att man tar vara på och de blir ännu bättre om man har 

produkter som har bra kvalitet men framför allt känslor och design som har en historia 

bakom sig som gör att det känns bra. Att det betyder någonting. � 

� Det handlar om kvalitet som bevisas genom att det är mycket av vårt porslin som går från 

generation till generation utan att tappa sitt utseende och funktion. Det bevisas även genom 

att porslinet finns i så stor mängd på loppis och annan second hand försäljning. Men sen är 

det ju det här med känslan och arvet – att det är någonting som funnits i 290 år. � 

 

Mon Amie representerar mer nostalgi och retro medan Ostindia representerar historia. Detta 

beror på att Ostindia har funnits längre samt att Mon Amie förknippas med 50-talet med dess 

mönster. Tiedman menar även att detta är tydligt då de genomför regelbundna undersökningar 

där konsumenter får beskriva sina favoriter och vad de representerar för dem, vilket många 

gånger är Mon Amie och Ostindia. Det handlar ofta om minnen i form av fika med mormor 

när de beskriver Mon Amie och släkt i form av personer och årtal när de beskriver Ostindia.  
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� Mon Amie är ett sådant typiskt porslin där man tänker på att  

”när man var och fika och drack varm choklad hos mormor. � 

w Är det så att Mon Amie uppfattas som mer nostalgisk än Ostindia? w 

� Ja förmodligen men det beror nog mycket på tiden den kom också. � 
� Nostalgin kring Mon Amie kan dels vara att man har upplevt det själv men även  

om man inte haft släkt som haft Mon Amie så tror jag att man starkt känner de där  

50-tals vibbarna som är väldigt positiva. Marianne Westman är ju dessutom generellt  

en 50 och 60-tal -designs-stjärna vilket även det blir storytellingen och någonting  

som vi verkligen jobbar med. � 

� Ostindia har vart en klassiker sen 30-talet på ett jämnt sätt. � 
w Jag uppfattar den lite mer som Historia, till skillnad från Mon Amie, som minnen i 

tiden, stämmer det? w 

� Precis, Ostindia är mer ett klassiskt porslin, och Mon Amie är lite mer  

nostalgisk, lite mera varmare. � 
 

För att kunna undersöka om och hur intervjupersonerna tagit del av Rörstrands 

kommunikation om berättelsen bakom produkterna frågade jag Tiedman till vilka kanaler de 

riktar sig, hon uppgav då att man främst jobbar med PR och sociala medier men att man även 

tillämpar andra produkter så som till exempel Mon Amie-paraply (bilaga 4) för att 

symbolisera sloganen ”En vän i regnet”. Hon uppger även att kommunikationen till 

butikspersonalen är högt prioriterad, vilket även det visar på hur man använder sig av 

storytelling inom företaget. Se citat nedan. 

 
 
� Butikspersonal är ju väldigt viktig för man tycker att det är kul att kunna säga mer om sina 

produkter, att kunna berätta en rolig historia vilket öppnar upp för att man får kontakt med 

människor och kan föra berättelsen vidare. � 
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4.2 Scenen & Berättelsen 
Nedan följer resultaten från intervjuerna med respondenterna. Som tidigare nämnt anges inte 

namn, ort, kön eller ålder. Alla intervjuer, som ägt rum hemma hos intervjupersonen eller vid 

Gustavsbergs hamn, har genomförts under lugn och tyst stämning. Ingen av 

intervjupersonerna har uppvisat tecken på stress, upprördhet eller liknande tillstånd. Vid varje 

intervju har symbolerna i form av Mon Amie och Ostindia medtagits beroende på vilken 

intervjupersonen äger för att enkelt och tydligt kunna tala om symbolen. Det har inte gjorts 

några systematiska val av upplägget, utan frågorna presenteras i den följd jag ansåg var mest 

logisk. När jag skriver om berättande och berättelse syftar jag på storytelling som annars är 

svårt att flytande skriva om då det är ett engelskt ord. 

 

I inledningen av intervjuerna, vid frågan om när och hur de kom att äga en del av Mon Amie 

eller Ostindia för första gången, valde de som ärvt eller fått sina delar att klargöra varför den 

första ägaren hade valt att äga dem, som för att rättfärdiga att det var deras tolkning av 

representationen som la vikten vid ägandet. Vid dessa svar krävdes heller ingen eftertanke 

eller paus vilket tyder på att det är det minnet som Mon Amie/Ostindia representerar. Redan 

från start ger detta en föraning om hur kommunikationen mellan ägare styr hur man uttrycker 

sig och känner kring symbolen. Detta visar sig i de två utvalda citaten nedan. 

 

� A: Jag har ärv de efter min mor som tyckte de hade så fin färg. � 

 � B: Dom är efter min mormor, hon uppskattade verkligen de svaga  

och eleganta färgerna! � 

 

Det visade sig senare under intervjuerna att intervjupersonerna uppgav samma anledning till 

vad de tyckte om symbolerna. Detta visar på att berättandet, när det kommer till 

uppskattningen av symbolerna, har kopierats till nästa ägare i ledet. Berättande har här 

använts som metod mellan leden och har kommit att leva vidare på samma vis som ägaren 

uppfattat den, vilket man kan se i citaten som följer.  
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�A: Jag tycker den har så vacker och fin färg.� 

�B: Ja men de passar också här hemma eftersom det är de eleganta och svaga blå nyanserna 

som jag inrett med. Det tycker jag är fint i alla fall.� 

 

Precis som presenterat ovan används även symbolerna vid samma tillfällen som 

intervjupersonerna upplevt dem hos den tidigare ägaren. Detta visar på att tillfället för den 

symboliska interaktionen efterliknas så som dess rätta plats att användas likt den som tidigare 

upplevts. Det kan liknas vid hur myten och dess gestaltning associeras till persona, tid, plats 

och beteende likt hur symbolen representerar en modersgestalt, måltid, familjesammankomst, 

värme och glädje. Frågorna ställdes inte direkt efter varandra men samma ord upprepas och 

valet av tillfälle för användning överensstämmer precis. Symbolerna har alltså vid tidigare 

upplevelser tillskrivits sin plats för framtida användning. Detta kan man tyda i de citat som 

följer nedan. 

 

w  Minns du vid vilka tillfällen… (tidigare ägaren)  

…brukade använda dem då du var med? w  

� A: Vid jul och andra helgdagar. Vid fina och halvfina tillfällen så att säga. � 

� D: Ja jag minns att jag alltid fick dricka te ur dom när jag sov över, när det bara var jag, 

mormor och morfar. Ja, då gällde det att hålla sig i skinnet så man inte tappa den i golvet. � 

	

w  Kan du beskriva vid vilka tillfällen du brukar använda (Mon Amie/Ostindia)? w  
 

� A: Jag är lite rädd om dom så jag använder dom inte till vardags. De står ju inte bara i 

skåpet! Nä men ja, fin till halvfina tillfällen skulle jag väl säga. � 

� D: Jag brukar bara använda dom när jag är själv eller kanske någon eller  

några enstaka andra runt om för att dricka te. Jag är rädd för att de ska gå sönder så de 

känns säkrare då. � 

	

De fem intervjupersoner som förknippar sina symboler till minnen eller personer använder 

dem inte till vardags utan vid lite finare tillfällen då man är rädd om dem. Detta visar på att 
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man inte vill förlora bandet till relationen som symbolen representerar likt en verklig relation, 

likt den som Susan Fournier beskriver då individer använder symboler för att bevara 

relationer likt vänskaps- eller kärleksrelationer (Fournier 1998). Två av dem som uppgett 

detta har inte ärvt eller fått Mon Amie/Ostindia utan har köpt dem till sig själva nyligen, 

vilket visar på att bandet till produkten som symbol redan är etablerad och man kan inte tänka 

sig att ersätta den, trots att det finns nya att köpa och som ännu produceras. Självklart kan 

man vara rädd om sina saker oavsett om de representerar någonting betydelsefullt eller inte, 

men sättet på vilket intervjupersonerna talar om sina symboler tyder på att de skulle förlora 

någonting mer än pengarna som det skulle kosta dem att ersätta de förlorade produkterna och 

därför har min analys resulterat i detta. Intervjupersonernas ovilja att bryta bandet till sina 

symboler kan läsas i de citat som presenterats ovan. 

 

Intervjupersonerna tillfrågades huruvida de har något minne av att ha samtalat om symbolerna 

med andra i sin omgivning, oavsett minnen eller utseendet av dem. Resultaten av de svar som 

frågorna genererade visar på att det är lite olika beroende på vilka som närvarar vid de olika 

tillfällena. Dock visar det att oavsett samtalsämne används storytelling genom tal vilket för 

symbolernas representation vidare och förstärker den roll man intar i den symboliska 

interaktionen. Berättandet används även för att ytterligare stärka gemensamma band mellan 

individer som delar samma representativa bild till symboler, minnen samt personer. Exempel 

på detta visas i citaten som följer nedan. 

 

� F: Absolut! Jag pratar om både och lite olika beroende på vilket sammanhang det är. Men 

många gånger om produkten för att den har så härlig fin färg och sen när det är nån som har 

lite anknytning till min familj så brukar vi prata om det också, om gammelmormor alltså. � 

� C: Ja alltså vi brukar ju prata om det när samtalsämnet kommer upp, vilket är ganska ofta 

eftersom nästan alla mina kompisar är intresserade av vintage och retro grejer. Men det är 

inte bara om mitt porslin liksom utan andra liknande saker också. � 

 

De två som sa att de inte har något minne av att ha talat med andra om sina produkter uppgav 

vid vidare frågor kring ämnet att de däremot upplever att Mon Amie/Ostindia ger upphov till 

en inre konversation där minnen och känslor spelas upp, som en del av dem själva. Detta 

tyder på att det förekommer ett inre berättande som påverkar hur man känner sig inombords 
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vilket påverkar hur man uppfattas utåt, som det nostalgiska tillståndet också ger upphov till. 

Om jag utgår från citatet av E nedan så tolkar jag att hen blir en upplyft person utåt och att 

detta blir en del av hur hen uppfattas då E tänker på sig själv som en person där det ”spritter” i 

kroppen, likt Solomons andra tes: ”individens självbild styr dennes beteende”. När 

arbetskollegorna sedan reagerar på sättet E identifierar sig på utåt bekräftar detta Es syn på sin 

egen självbild, likt Solomons första tes: ”Individens självbild bygger på andras 

respons/uppfattning av en själv”. Denna återkommande cirkulation av beteende – respons gör 

så att bandet till symbolen gång efter gång förstärks. Detta visar även på att intervjuperson C, 

D och E, som inte ärvt sina delar, har valt att omge sig med Mon Amie/Ostindia för att känna 

sig och vara på ett visst sätt då de med symbolerna bygger den scen på vilken de vill agera på 

ett visst sätt. Detta gäller även för dem som ärvt sina delar, men de har inte helt ut själva valt 

att äga dem (Solomon 1983). Exempel från intervjuerna anges ovan från intervjun med C som 

visar på att hen har gemensamma intressen för retro och vintage med sina vänner vilket 

förstärks genom att C omger sig med symboler som för hen representerar retro och vintage. 

Citatet från intervjun med E anges nedan. 

 

� E: Ja alltså eftersom jag köpte dom till jobbet så blir det inte att jag pratar med 

arbetskollegorna om min släkt. Sån är jag haha! Men när jag använder dom så tänker  

jag ju alltid på sommaren på landet och vad vi brukade göra, hur det liksom spritter  

i kroppen! Det brukar bli så att jag tänker på vad jag ska göra till sommaren som  

kommer faktiskt! Nu när jag tänker efter. Att man gör upp planer typ,  

men mest på det som har vart ändå. � 

 

De fem som upplever att symbolerna representerar minnen eller personer uttryckte att de 

saknar minnet eller personen som symbolerna representerar men att det ändå uppfyller dem 

med positiva känslor så som glädje och trygghet, därför resulterade analysen i att nostalgin 

består av blandade känslor men att de positiva tar övertaget och bildar glada och trygga 

nostalgiska känslor på det viset som Karin Johannisson beskriver. Att nostalgi innebär en 

blandning av känslor, men det behöver inte vara bitterljuva utan även positiva (Johannisson 

2001). Exempel på detta från intervjuerna anges i citatet ovan och de två citaten nedan. 
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� A: Det är bara glädje, dels för att jag har den här historien bakom,  

att mamma blev glad, men jag blir också glad utav mönstret och färgen.  

Ja så det är bara glädje jag associerar med dom. � 
� D: Jag känner mig lugn och glad skulle jag nog säga. Alla minnen som jag tänker på har 

varit glada och lugna, som att jag har vart säker. Värme. Och sommar! � 

 

Analysen visar att de som endast köpt symboler upplever att de representerar minnen så som 

ögonblick där man minns tydligare när, var och hur de upplevts till skillnad från de som ärvt 

dem som upplever att symbolerna representerar en person. Detta tolkar jag som att det beror 

på att man tydligare minns berättelsen och minnet när man själv valt att köpa en symbol som 

påminner om det. Att man köper en symbol för att spara minnet som i ett minneskort medans 

de som ärvt talar om personen och minnet till dennes beteende eller känsla. Jag tolkar även 

det som att det kan finnas mer saknad bakom, att man själv väljer att införskaffa symboler 

som gör att man minns, för att stärka bandet. Detta kan även tyda på att de nedstämda 

nostalgiska känslorna är starkare då man längtar mer tillbaka till det som vart. 

 

Fem av intervjupersonerna har uppgett att de inte har funnit eller anknutit till symbolerna 

nyligen utan relationen mellan individen och symbolen har redan på ett eller annat sätt skapats 

för att sedan upprätthållas, försvagas eller förstärkas men den fanns bara där från början. 

Dessa fem personer uppger även att de har tagit del av information om Rörstrand, Mon 

Amie/Ostindia, men att de inte kan komma på att det handlade om historien bakom, 

formgivare eller annan information som är utformad som ett berättande, storytelling. De 

uppger att informationen de mottagit har handlat om erbjudanden och kampanjer. De tycker 

dock inte att informationen på något vis har vart negativ och att de associerar till Rörstrand på 

samma vis som tidigare. De upplevde även att informationen som de fått inte har påverkat vad 

de upplever att symbolerna representerar. Detta visar på att Rörstrands kommunikation 

troligtvis inte skulle kunna påverka symbolernas representation negativt då den symboliska 

interaktionen, nostalgiska känslan och berättelsen redan är etablerad. Det är även intressant att 

tillägga att det fanns information att ta del av i butiken när de blev tillfrågade att ställa upp på 

en intervju, men som ingen hade noterat. Exempel på detta anges nedan. 
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� E: Yes, men bara typ ”köp 4 betala för 3”. Inget om dom eller så  

och det är ju lite tråkigt. � 

� F: Senast var bara nån vecka sen, när jag fick mail-reklam om det.  

Det får jag ju lite regelbundet. � 

� B: Jo det brukar vara med på diverse tv-program där de lagar mat eller liknande, 

 men inte annat. Inte vad jag kan minnas i alla fall. � 
 

Vid flertalet intervjuer har intervjupersonerna använt ord som värme, sommar och sol och 

som även äger Mon Amie vilket är intressant då Mon Amie nämns i samband med 

midsommar, visas i bilder med ängsblommor, gräddtårta, kokt potatis och sill. Detta tyder på 

att intervjupersonerna kan ha tagit del av information från Rörstrand men att man inte lagt det 

på minnet men att det ändå har kommit att spela en roll i hur representationen är utformad. 

Holak och Havlenas kallar upplevda minnen som skapar nostalgiska känslor för kulturell 

nostalgi. Kulturell nostalgi upplevs som en svag dröm där man upplever att allt verkligen har 

hänt men som egentligen är avtrubbat och endast det viktigaste spelas. Detta ger utrymme för 

små ouppmärksammade förändringar som sker utan individens vetskap, likt det som kan ha 

skett för intervjupersonerna. Denna fabricerade känsla av längtan, nostalgi, kallar Holak och 

Havlena för virtuell nostalgi (Holak & Havlenas 1998). Detta kan även liknas vid Svetlana 

Boyms perspektiv där hon använder begreppet armchair nostalgia, som innebär att man tillför 

sig ting eller upplevelser för att känna att man närvarar vid den tid som man längtar tillbaka 

till, som en bromsande medicin mot längtans bitterljuva tillstånd (Boym 2001). Det kan även 

vara så att alla symboler representerar verkliga minnen från sommaren men att jag under 

intervjun inte kunnat få tillgång till den informationen. Detta är än en gång ett tecken på att 

den redan etablerade relationen till symbolen inte öppnar upp för medveten förändring. Det är 

heller inte troligt att information om Rörstrand, Mon Amie eller Ostindia skulle förändra hur 

respondenterna känner för produkterna, snarare tillföra ytterligare eller bredare representation. 

Styrkan i relationen mellan symboler och intervjupersonerna visas i de citat som anges nedan 

där man kan se hur de anser att själva varumärket eller historian bakom inte skulle förändra 

hur de associerar till sina produkter. 
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� B: Det är mer mönstret och modellen och så som är intressant. Jag är lite dålig på att ta  

reda på historien och så. Det är min känsla att det här tycker jag är vackert och sen  

spelar det ingen roll om det kostar hundra eller tusen kronor, det är inte så  

noga utan det är att jag ska tycka om det. � 
� C: Nej det tror jag är sak samma, jag skulle ändå känna att det här associerar jag till mina 

vänner och att vi gillar 50-tal och vintage bara. � 
 

Avslutningsvis frågade jag alla som intervjuats om de upplever symbolerna på ett annat sätt 

efter att vi pratat om dem. Den generella känslan hade inte förändrats men de hade blivit mer 

medvetna om hur mycket minnen man finner i ting. Detta hade gjort så att de kändes ännu 

starkare vilket visar på att berättandet i alla dess slag förstärker den symboliska interaktionen, 

likt ett återseende med en god vän.		

 

w  Har du tidigare tänkt på Mon Amie på det vis som vi har pratat om idag? w  

� D: Inte lika mycket. Inte så jag tidigare satt ord på den känslan men nu när du ställt dessa 

frågor så känner jag det när jag ser framför mig att jag tar koppen ur skåpet.	�	

w  Känns det som att produktens betydelse har förändrats?  

Att det har blivit starkare eller svagare? w  

� D: Inte mer än att jag blivit gladare och att jag kan sätta lite  

ord och känsla på varför jag känner som jag gör. � 

w  Känns det som att det är en positiv insikt? w  

� D: Ja det är det. � 

w  På vilket sätt? w  

� D: Jo men alltså det har fått mig att vilja skaffa fler delar eller göra mer nu när 

 jag kommit underfund med hur glad jag blir av dom och att jag tycker om dom. 

 För min egna känslas skull, för mig själv. � 
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5. Slutsats & Vidare forskning 
5.1 Slutsats 
Intervjupersonernas relation till symbolerna stämmer överens med Rörstrands vision och 

kommunikation om individers relation till produkterna som symboler. Dessa överensstämmer 

på så vis att de: 

 

• Lyfter intervjupersonernas vardag då de skapar glädje och värme samt att det sätter en 

”guldkant” på vardagliga och fina tillfällen.	

• Mon Amie och Ostindia associeras till historia, minnen och kvalitet.	

• Produkterna går från generation till generation vilket resulterar i att de blir en 

familjeidentitet eller tradition då minnena tillskriver symbolernas plats i det sociala 

och vardagliga livet.	

• Mon Amie representerar sommar, retro och vintage, utöver intervjupersonernas 

individuellt upplevda minnen. 

• Ostindia representerar historia och klassisk stil, utöver intervjupersonernas individuellt 

upplevda minnen. 

 

Denna överensstämmelse existerar utan att intervjupersonerna kan minnas att de tagit del av 

kommunikation från Rörstrand. Slutsatsen är att både avsändare och mottagare, Rörstrand och 

respondenterna, verkar tillsammans bakom symbolerna då de härrör från samma kultur då det 

kulturella kapitalet ser lika ut. Kulturen, berättandet, myterna, känslorna, interaktionerna och 

minnena utformar tillsammans symbolernas representation och för dem vidare. Arvet och 

produkternas hållbarhet har gjort det möjligt för dem att följa med i tiden och har därmed 

behållit både Rörstrands och intervjupersonernas kommunikation sammanflätade. Det är även 

intressant att här tillägga att flertalet av intervjupersonerna frågade mig ifall att man bör ta 

reda på berättelsen bakom produkterna även fast de redan hade uppfattat, visste och kände 

exakt det som Rörstrand ville kommunicera med sina produkter. Utformningen av berättandet 

gör att informationen tas emot och bearbetas som en del i det vardagliga sociala livet genom 

andra människor vilket sker utan att noteras som reklam, att informationen följer ett 

händelseförlopp som ingår i den måttstock som vi avkodar vår omvärld med och som man är 

van vid. Detta gör att avkodningen eller stunden där man möter informationen sker utan 
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eftertanke för att den inte skapar frågetecken med vad det betyder och innebär. Rörstrand 

jobbar även med att involvera anställda i produkternas historia och representation, vilket även 

det ökar mängden och styrkan i att de anställda sedan återberättar detta samt knyter an till 

symbolerna i deras vardagliga liv. I figuren nedan visas hur respondenterna tillsammans med 

Rörstrand agerar producent för att kommunicera symbolernas representation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
 

 

 

 

Dessa symboler tillför intervjupersonerna glädje och värme då de frambringar en känsla av att 

närvara eller minnas den tid eller person de saknar. Det spelar exempelvis inte någon roll ifall 

man tillför nyproducerade produkter till sina befintliga delar ur samma serie då 

representationen blir densamma. De tillskrivs samma värde oavsett då det är berättelsen och 

den symboliska interaktionen som spelar den viktigaste rollen utöver den faktiska funktionen.  

 

Funktionen för användning vid sociala interaktioner för att kommunicera väljs utifrån vilka 

som ingår i sammanhanget. Denna studie har visat på olika anledningar så som gemensamt 

upplevda minnen/personer, gemensamma intressen samt viljan att sprida en känsla i rummet. 

Dessa gemensamheter och känslor används för att få en respons på den man vill vara i den 

aktuella sociala interaktionen. Responsen förstärker ägarens självbild på så vis att den 

bekräftar den samtidigt som bandet till symbolerna skapas, upprätthålls och/eller förstärks. 

Användandet utifrån gemensamma minnen och intressen skapar även trygghet och 

samhörighet vilket även det förstärker synen och känslan av starkare band mellan individerna 

och dess tillhörighet i det aktuella sociala rummet. Studien visar även på att symbolerna 

Rörstrand	
Inspiration	
Funktion	
Historia	
Hållbarhet	
+	Känsla	

=	Representation	

Respondenter	
Funktion	
Känsla	
Minnen	
Arv	

+	Historia	
=	Representation	

Mon Amie & Ostindia 
	

Kulturellt	kapital	
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används för att nyttja representationen mellan enbart ägare och symbol för att uppnå ett 

önskat känslotillstånd. Detta bekräftar den tidigare forskningen som visar på att symbolisk 

interaktion sker i enskilda och sociala tillfällen med anda individer. Dessa symboler ger 

endast upphov till mer upphöjda känslor än nedstämda oavsett om intervjupersonerna ärvt 

sina produkter eller köpt dem på egen hand.  

	
5.2 Vidare forskning 
Under analysen av intervjuerna la jag tydligt märke till hur intervjupersonerna, man som 

kvinna, associerar till modern trots att de ägts och upplevts av både mor och far/mormor och 

morfar. Detta visar på att myten om modersgestalten/kvinnan ligger till grund för vad porslin 

representerar för dem. Det skulle vidare vara spännande att jämföra hur exempelvis 

nostalgiska känslor, storytelling, symbolisk interaktion och representation ser ut utifrån ting 

som representerar fadern/mannen. Eller varför inte undersöka hur man skulle kunna lägga upp 

kommunikation som riktas till konsumenter för att bryta ”självklara” genusbetingade 

symboler.  

	
	
Man skulle vidare kunna undersöka hur representationen skiljer sig mellan Lidköping och 

exempelvis Stockholm då Eva Tiedman talar mycket om hur man tydligt ser skillnaden på 

antalet följare på Rörstrands facebooksida och hur de intresserar sig på ett annat vis då det var 

där fabriken en gång låg. Det skulle även vara intressant att göra en kvalitativ undersökning 

av vad som skrivs och gillas på facebooksidan för att på så vis kunna analysera hur och vad 

man tillskriver symbolerna för värde.  

 

Det skulle även vara intressant att undersöka Rörstrands samarbete med Filippa-K utifrån 

teorier om Co-branding. Detta är ett samarbete som Eva Tiedman talade mycket om då man 

genom samarbetet har kommit att uppnå stark intern kommunikation samt nått många nya 

kunder. 

	
	
		
	
	 	



Symboler – som en vän i regnet       Sandra Ström Rosengren 
eller en skatt från havet? 
	

	
33	

	
	

Käll- och litteraturhänvisning 
	
Tryckta källor 
 
� Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2008). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och 
    kvalitativ metod. 2., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur  
 
� Boym, Svetlana (2001). The future of nostalgia. New York: Basic Books  
 
� Bryman, Alan (1997). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: 
    Studentlitteratur 
 
� Bourdieu, Pierre (1999). Praktiskt förnuft: bidrag till en handlingsteori. Göteborg: 
    Daidalos 
 
� Dennisdotter, Emma & Axenbrant, Emma (2008). Storytelling: ett effektivt 
    marknadsföringsgrepp. 1. uppl. Malmö: Liber 
 
� Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. 
    uppl. Lund: Studentlitteratur 
 
� Gripsrud, Jostein (2011). Mediekultur, mediesamhälle. 3., [bearb.] uppl. Göteborg: 
    Daidalos 
 
� James, William (1890). The principles of psychology. Vol. 1. London: Macmillan 
 
� Johannisson, Karin (2001). Nostalgia: en känslas historia. Stockholm: Bonnier  
 
� Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3. [rev.] 
    uppl. Lund: Studentlitteratur 
 
� Spradley, James (1979). The ethnographic interview. New York: Holt, Rinehart & 
    Winston.  
 
� Weick, Karl E. (1995). Sensemaking in organizations. Thousand Oaks, Calif.: Sage 
 
 
Elektroniska källor  
 
� Brown, Stephen, Kozinets, V. Robert & Sherry Jr., John (2003) Teaching Old Brands New 
   Tricks: Retro Branding and the Revival of Brand Meaning, Journal of Marketing 67:19-33 
 
� Cova, Bernard (1997) Community and consumption: Towards a definition of the “linking 
    value” of product or services, European Journal of Marketing 31:297-316 
 



Symboler – som en vän i regnet       Sandra Ström Rosengren 
eller en skatt från havet? 
	

	
34	

	
	

� Fournier, Susan (1998) Consumers and Their Brands: Developing Relationship Theory in 
    Consumer Research, Journal of Consumer Research 24: 343-373 
 
� Gordon, Joye C. (1997) Interpreting Definitions of Public Relations: Self Assessment and a 
    Symbolic Interactionism- Based Alternativ. Public Relations Review 23:57-66  
 
� Holak, L. Susan & Havlena J. William (1998) Feelings, Fantasies and Memories: An 
    Examination of the Emotional Components of Nostalgia. Journal of Business Research 
    42(3):217-226  
 
� Kessous, Aurélie, Roux, Elyette & Chandon, Jean-Louise (2015) Consumer-Brand 
    Relationships: A Contrast of Nostalgic and Non-Nostalgic Brands. Psychology and 
    marketin 32(2):187-202 
 
� Rörstrand, Hämtat 2016-04-02, www.rorstrand.se/om-rorstrand/var-historia 
 
� Mon Amie, Hämtat 2016-04-02, www.rorstrand.se/produkter/mon-amie 
 
� Ostindia, Hämtat 2016-04-03, www.rorstrand.se/produkter/ostindia 
 
� Solomon, Michael R. (1983) The Role of Products as Social Stimuli: A Symbolic 
    Interactionism Perspective. Journal of Consumer Research 10:319-330 
 
� Vannini, Phillip (2007) Social Semiotics and Fieldwork: Method and Analytics. 
    Qualitative Inquiry 13(1):113-140 
 
� Woodside, G. Arch (2010) Brand-Consumer Storytelling Theory and Research: 
    Introduction to a Psychology & Marketing Special Issue. Psychology and Marketing 
    27(6):531-540 
	
	
	
	
	
	
	
	 	



Symboler – som en vän i regnet       Sandra Ström Rosengren 
eller en skatt från havet? 
	

	
35	

	
	

Bilagor 
 
Bilaga 1  
Intervjumanual – Eva Tiedman (Product & Marketing Manager Rörstrand) 
 
Först skulle jag vilja uttrycka hur tacksam jag är att du vill ställa upp på en intervju då detta är helt avgörande för 
min studie. Om du känner att du inte vill svara på den ställda frågan eller avsluta intervjun helt så går det bra att när 
som helst säga det, det är helt upp till dig. Jag kommer heller inte citera dig ordagrant utan kommer beskriva det vi 
talat om i skriftlig flytande form med ord som bäst motsvarar det vi muntligt talade om, dock kommer jag att spela 
in vårt samtal för att inte glömma bort något av det vi talat om. Efter att analysen är färdigställd kommer 
inspelningen att raderas. Min studie handlar om hur och när man använder symboler, samt vad de representerar, i 
det vardagliga livet. Funktionen och representationen analyseras samt diskuteras utifrån känslor och minnen då jag 
inkluderat begreppen nostalgi och retro. För att undersöka detta har jag har valt att använda Rörstrands Mon Amie 
och Ostindia som exempel. Utifrån dessa kommer jag att dra paralleller till hur Rörstrand kommunicerar och tror att 
konsumenter använder och uppfattar produkterna.  
 

• Har du några frågor innan vi sätter igång? 
	

 
• Kan du berätta lite om vad och vilka känslor ni vill kommunicera till kunden som företag generellt? 
 
• Skulle du kunna svara på samma fråga fast för just Mon Amie, vad vill ni kommunicera då? 

 
• Skulle du kunna svara på samma fråga fast för just Ostindia, vad vill ni kommunicera då? 

 
• Har man genom tiderna på något vis ändrat på vad ni kommunicerar och vill att kunderna ska 

uppfatta och associera till Rörstrand, Mon Amie och Ostindia? 
 

• Kan du berätta lite om hur ni använder storytelling?  
- Hur ser de framtida kampanjerna ut där ni använder storytelling om Mon Amie och Ostindia? 

 
• Kommunicerar ni något specifikt användningstillfälle för Mon Amie och Ostindia?  
- (Finmiddag, fikastund, frukost etc.) 

 
• Vid vilka tillfällen tror ni att kunderna använder Mon Amie och Ostindia?  
- (Finmiddag, fikastund, frukost etc.) 

 
• Vart produceras Mon Amie och Ostindia? 
- När slutade de tillverkas i Sverige? 

 
• Har ni på något vis kunnat märka att försäljningen minskat eller att kunder ändrat åsikt om 

produkterna och Rörstrand då de inte längre tillverkas i Sverige?	
	

• Finns det någonting mer du skulle vilja tillägga eller fråga? 
	
 
Återigen vill jag tacka dig för din tid och den information som du delat med dig av. Om du kommer på något du 
skulle vilja lägga till eller om du har några frågor så är det bara att du hör av dig till mig. 
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Bilaga 2 
Intervjumanual – Respondenter 

 
Först skulle jag vilja uttrycka hur tacksam jag är att du vill dela med dig av dina åsikter och upplevelser då detta är helt 
avgörande för min studie. Intervjun är helt anonym så det kommer varken stå ditt namn, ålder, ort eller någonting sådant. 
Om du känner att du inte vill svara på den ställda frågan eller avsluta intervjun helt så går det bra att när som helst säga det, 
det är helt upp till dig. Jag kommer heller inte citera dig ordagrant utan kommer beskriva det vi talat om i skriftlig flytande 
form med ord som bäst motsvarar det vi muntligt talade om, dock kommer jag att spela in vårt samtal för att inte glömma 
bort något av det vi talat om. Efter att analysen är färdigställd kommer inspelningen att raderas. Min studie handlar om hur 
och när man använder symboler, samt vad de representerar, i det vardagliga livet. Funktionen diskuteras utifrån känslor och 
minnen då jag skriver om nostalgi och retro där jag använder Rörstrands Mon Amie och Ostindia som exempel. Utifrån 
dessa kommer jag att dra paralleller till hur Rörstrand kommunicerar och tror att konsumenter använder och uppfattar 
produkterna.  

• Har du några frågor innan vi sätter igång? 
 
 

• Kan du inte börja med att berätta din historia kring Mon Amie/Ostindia? 
• Berätta när och hur du för första gången ägde en del ur Mon Amie/Ostindias serie?  

(ex. Köpt? Ärvd? Gåva?) 
- Har du vid senare tillfällen kompletterat eller utökat med fler produkter och i så fall hur har de tillkommit? 

(ex. Köpt? Ärvd? Gåva?) 
• Vad vet du om historien bakom Mon Amie/Ostindia?  

(Inspiration? Formgivare? Rörstrands historia? Årtal? Osv.) 
• Om du tittar på (produkten framför oss) vad är det första du tänker på? Vad representerar den för dig? 
- Representerar den något specifikt utöver den första frågan?  

- Ex. Årtionde? Årstid? Händelse? Person? Annat? 
- Om vi endast fokuserar på dina känslor i samband med produkten, hur skulle du beskriva dem? 

- Glad? Lycklig? Ledsen? Sorgsen? Saknad? Trygghet? Blandat (bitterljuv)? Annat? 
- Känns det som att du uppfylls av eller beter dig på ett visst sätt som överensstämmer med det när du använder eller 

ser Mon Amie/Ostindia? 
• Kan du beskriva vid vilkea tillfällen du brukar använda Mon Amie/Ostindia? 
- Hur tror du det kommer sig att du använder dem just då? 
- Minns du om ni pratat om Mon Amie/Ostindia vid något av de tillfällen då du använt dem?  
- Vid något annat tillfälle? (ex i butik mm). 

- Minns du vad ni talade om?  
- Positivt? Negativt? 

• Vet du om det idag är någon i din släkt, vänner eller bekanta som också har produkter från Rörstrand? 
Mon Amie/Ostindia? 

- Hur har du fått kännedom om det? 
- Brukar hen/de använda dem när ni umgås? 

(Undersök om de har relation till eller upplevt samma minne/person som intervjupersonen associerar till vid 
användandet av sina produkter?) 

• Kan du minnas sist du tog del av information från Rörstrand och/eller deras produkter?  
(Ex reklam, inredningsinslag, tv-program, informationsbroschyr? mm) 

- Minns du vad som presenterades? Positivt? Negativt? 
- Överensstämde informationen med hur du associerar till produkten? 
- Kan du tänka dig någonting som skulle kunna påverka hur du känner för dina produkter? 

(Ex information från Rörstrand, ny kännedom om formgivare eller liknande) 
- Tror du att du hade känt annorlunda om det hade tillverkats för ett annat varumärke med till exempel sämre 

kvalitet eller lägre pris? 
• Finns det någonting mer du skulle vilja tillägga eller fråga? 
• Har det känts okej att svara på dessa frågor? 
• Har du tidigare tänkt på Mon Amie/Ostindia på det vis som vi har pratat om idag? 
• Känns det som att betydelsen/känslan har förändrats under intervjuns gång? Negativt Positivt? 

Återigen vill jag tacka dig för din tid och den information som du delat med dig av. Om du kommer på något du skulle vilja 
lägga till eller om du har några frågor så är det bara att du hör av dig till mig. 
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Bilaga 3 
Bilder – Rörstrand logga  
 
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: rorstrand.se  Källa: rorstrand.se 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Källa: bukowskis.com  Källa: bukowskis.com 
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Bilaga 4 
Bilder – Mon Amie 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Eva Tiedman               Källa: Eva Tiedman 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Eva Tiedman       Källa: rorstrand.se  
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Bilaga 5 
Bilder – Ostindia  
	
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Eva Tiedman   Källa: rorstrand.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Eva Tiedman 


