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Sammanfattning 
Företag som kommunicerar sitt varumärke och eventuella tilläggsmärkningar utan 

medvetenhet om kundens uppfattning och förväntan riskerar att förlora sina kunder till 

konkurrenter. Därav syftar denna kandidatuppsats till att undersöka om det finns 

diskrepanser i ett företags kommunikation av en kvalitetsstämpel i förhållande till kundens 

uppfattning och förväntningar av denna kvalitetsstämpel. Vi kommer att beskriva 

diskrepanserna som gap och studien kommer att klargöra hur dessa gap kan ta sig uttryck 

samt utreda varför de uppstår. I vår studie undersöker vi AB Sporrong och deras 

kommunikation av kvalitetsstämpeln Kunglig Hovleverantör.  
 

Studien baseras på intervjuer med anställda på AB Sporrong samt kunder till företaget. 

Insamlad data har analyserats med hjälp av ett analysverktyg vi själva utvecklat med 

utgångspunkt ifrån Kapferers (2008) identitetsprisma samt teori inom ämnet 

varumärkeskommunikation.  

 

Likheter och diskrepanser återfinns i företagets kommunikation av det Kungliga 

Hovleverantörsskapet och kundens uppfattning och förväntan. De gap vi i studien har 

identifierat beror på bristande eller otydlig kommunikation och en undermålig 

medvetenhet kring kundens behov.   
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1. Bakgrund 
Inom många branscher på dagens konkurrensutsatta marknader krävs det att företag 

differentierar sig från sina konkurrenter och skapar en unik identitet (Aaker, D.A., 2010). 

Olika marknader kräver olika typer av differentiering. Det kan vara allt från en god 

kvalitet, hög service till låga priser. Oavsett hur företag väljer att differentiera sig är det 

viktigt att det syftar till den marknad och målgrupp företaget vänder sig till (Aaker, D.A., 

2010). 

 

De flesta i Sverige har med största sannolikhet kommit i kontakt tilläggsmärkningar som 

Svanenmärkning, Kravmärkning eller andra former av miljömärkningar. 

Tilläggsmärkningar i form av miljömärkningar garanterar att företaget uppfyller särskilda 

kriterier för att värna om miljön. Denna garanti bidrar till att konsumenten kan skapa sig 

en förväntan och uppfattning om företaget och dess produkter (Konsumentverket, 2013).  

 

Det finns tilläggsmärkningar som inte lika påtagligt visar att ett företag lever upp till 

särskilda kriterier. Kunglig Hovleverantör är en sådan kvalitetsstämpel. Kvalitetsstämpeln 

används och kommuniceras av de företag som levererar varor samt tjänster till hovet och 

har tack vare trogen tjänst erhållit den särskilda utnämningen (Gunnarsson & Hedberg, 

2011). Det är upp till de utnämnda företagen att skapa en identitet kring kvalitetsstämpeln 

samtidigt som kunden skapar en egen uppfattning genom tidigare erfarenheter och 

kunskap om kvalitetsstämpeln (Gunnarsson & Hedberg, 2011). 

 

Kunglig Hovleverantör har för många blivit ett kännetecken för svensk kvalitet (Sveriges 

Hovleverantörer, 2013). Hovleverantörernas produkter är i flera fall världsledande och 

goda exempel på högklassig skandinavisk design. De företag som utnämns till Kungliga 

Hovleverantörer har rättigheten att använda det Stora Riksvapnet (Gunnarsson & 

Hedberg, 2011). Dessa företag är de enda som undantas den lag som hindrar företag att 

använda riksvapnet i näringsverksamhet och marknadsföringssyfte. Kungliga 

Hovleverantörer får därmed använda Stora Riksvapnet på produkter, 

produktförpackningar och kommunikation med konsumenten (Gunnarsson & Hedberg, 

2011). 
 

Då uppfattningen av och förväntningarna på Kungliga Hovleverantörer kan tänkas skilja 

mellan konsumenter är kommunikationen från företagen viktig för att de ska nå fram med 
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sitt budskap. Det är viktigt att företaget skapar en stark bild av kvalitetsstämpeln hos 

konsumenten samt är lyhörda för kundernas syn på kvalitetsstämpeln (Kapferer, 2008). 

Förekommer brister eller felaktigheter i kommunikationen är risken att kvalitetsstämpeln 

uppfattas som negativ eller inte uppfattas överhuvudtaget (Kapferer, 2008).  

 

1.1 Problematisering 
Tidigare forskning har påvisat att det kan vara stor skillnad mellan ett företags 

varumärkesidentitet och konsumentens varumärkesbild (De Chernatony, 1999). 

Varumärkesidentiteten består av varumärkets speciella värde och utmärkande drag medan 

varumärkesbilden innefattar mottagarens totala intryck av varumärket (Kapferer 2008). 

Det kan därför uppstå gap mellan hur företag, genom sin marknadskommunikation, 

kommunicerar kvalitetsstämplar och försöker ge kvalitetsstämpeln en identitet i 

förhållande till deras konsumenters förväntan och upplevelse av kvalitetsstämpeln som 

varumärke (Kapferer, 2008). AB Sporrong, hädanefter endast refererat som Sporrong, är 

en tillverkare av metallprodukter och levererar produkter till det svenska hovet i egenskap 

av Kunglig Hovleverantör. Företagets bransch präglas av kvalitet och design. Sporrong 

har valt att använda sig av det faktum att man är Kunglig Hovleverantör i sin 

marknadskommunikation. I sin kommunikation av kvalitetsstämpeln använder Sporrong 

det Stora Riksvapnet. Företaget anser sig ha svårigheter att nå fram med kvalitetsstämpeln 

Kunglig Hovleverantör till en del av sina kunder och upplever att den inte får den 

genomslagskraft som företaget vill uppnå. Sporrong vill att konsumenten ska värdera 

denna kvalitetsstämpel i samma mån som de själva gör. Det skulle därmed kunna finnas 

diskrepanser mellan Sporrongs varumärkeskommunikation i förhållande till de 

förväntningar och uppfattningar kunderna har av kvalitetsstämpeln Kunglig Hovleverantör 

som varumärke.  
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1.2 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns diskrepanser i ett företags 

kommunikation av en kvalitetsstämpel i förhållande till kundens uppfattning och 

förväntningar av denna kvalitetsstämpel. Diskrepanserna beskrivs som gap och studien 

klargör hur dessa kan gap ta sig uttryck samt utreder varför de uppstår. Företaget i denna 

studie utgörs av Sporrong och kvalitetsstämpeln är Kunglig Hovleverantör. Studien bidrar 

till att belysa vikten av korrelation mellan företagets kommunikation och kundens 

uppfattning och förväntan av en kvalitetsstämpel.     

 

2. Teoretiskt ramverk 
Denna del innefattar en litteraturgenomgång som syftar till att ge en inblick i forskningen 

av varumärken och varumärkeskommunikation. Inledningsvis ges en övergripande bild av 

företagets problematik att nå sin kund. Därefter definieras vad ett varumärke är samt en 

beskrivning av varumärkesidentitet och varumärkesbild. Avsnittet leder in i Kapferers 

prismamodell som behandlar viktiga faktorer för varumärken. 

 

2.1 Problematiken att nå sin kund med kommunikation 
Marknadskommunikation är ett sätt för företag att kommunicera med sina kunder och 

försöka skapa en relation med dem (Keller, 2009). Den klassiska 

marknadskommunikationen har länge bestått av fyra grundpelare: reklam, PR, 

direktmarknadsföring och säljfrämjande (Schultz och Patti, 2009). Då modern teknologi 

som exempelvis mobiltelefoner och internet förändrat vårt kommunikationssätt har företag 

tvingats anpassa och utveckla sin marknadskommunikation (Keller, 2009). 

Marknadskommunikationens viktigaste syfte är att skapa ett varumarknadsvärde (Keller et 

al. 2008). Om syftet och egenskaperna med kommunikation är allmänt känt så är bristen 

på kunskap kring detta område desto större. Detta bidrar till problematik i utvecklandet av 

marknadskommunikationsstrategier för företag och varumärken (Shrivastava, 

2012).  Aktuella forskningsartiklar står bakom detta faktum och forskning har konstaterat 

att det är problematiskt för organisationer och företag att kommunicera sitt budskap och 

varumärke på ett framgångsrikt sätt (Gustafsson et al., 2012). Svårigheterna bidrar till 

osäkerhet, som i sin tur leder till en ökad risk för avvikelser mellan det företaget vill 

kommunicera och det som konsumenten uppfattar och förväntar sig (Tsai et al., 2011). 
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Det är av stor vikt för företag att ihärdigt söka efter vad kunden vill ha och vad som är 

tillfredsställande för företagets kunder (Brønn, 2012). Att lokalisera kundens behov är inte 

tillräckligt, företaget måste även lyckas övertyga kunden om varför produkten man 

erbjuder tillfredsställer kundens behov (Flint, 2012). Keller et al. (2008) menar att det är 

viktigt att definiera ett varumärkesmantra. Vaurmärkesmantrat består av tre delar: 

kommunikation, förenkling och inspiration. Kommunikationen ska klargöra vad som är 

unikt för varumärket. Det kan innebära att företaget behöver definiera produktkategorierna 

eller varumärkets gränser. Förenklingen betyder att kommunikationen ska vara 

minnesvärd, kort och koncis, men samtidigt betydande. Inspirationen innebär att 

kommunikationen ska vara personlig, meningsfull och relevant för de kunder som söker 

sig till företaget (Keller et al., 2008). Samtliga delar är viktiga i kommunikationen. De 

företag som förbiser kundens behov och inte kommunicerar i linje med kundens 

uppfattning och förväntan löper risk att förlora dessa kunder till konkurrerande 

verksamheter. Det är av vikt att företagen kan åtgärda eventuella otillräckligheter i 

kommunikationen till kunderna (Brønn, 2012). 
 

2.2 Kvalitetsstämpel som varumärke 
Enligt American Marketing Association definieras ett varumärke som ett namn, en 

symbol, en design eller en kombination av dessa. Faktorerna har i uppgift att hjälpa 

konsumenten att identifiera produkter eller tjänster och differentiera dessa från 

konkurrenternas motsvarigheter (Marketing Power, 2013).   
 

För att kunna positionera sig på marknaden måste företag frambringa exklusiva 

egenskaper och kvaliteter till sitt varumärke. Bäst genomslagskraft har varumärken som 

förmedlar företagets kärnvärden. Företaget förmedlar på så sätt vad kunden kan förvänta 

sig och vad varumärket står för (Keller 1993). 

Tilläggsmärkningen Kunglig Hovleverantör lever upp till de kriterier som forskare och 

andra institutioner menar krävs för att definiera ett varumärke. Tilläggsmärkningen 

Kunglig Hovleverantör är dessutom registrerad och det är förbjudet enligt lag att använda 

det Stora Riksvapnet utan tillstånd. Dessa faktorer gör att tilläggsmärkningen och 

kvalitetsstämpeln Kunglig Hovleverantör kan klassas som ett eget varumärke (Gunnarsson 

& Hedberg, 2011). 
 



 9 

2.3 Varumärkesidentitet 
Varumärkesidentitet beskrivs som den viktigaste delen i varumärkesstrategin (Aaker, 

D.A., 2010). Aaker (2010) menar att varumärkesidentiteten ger varumärket syfte, 

vägledning samt att den består av en konstellation av kvaliteter som varumärkets ägare 

kan utveckla och bevara. Kapferer (2008) anser att varumärkesidentiteten innehåller 

varumärkets speciella värde och utmärkande drag. Dessa faktorer förklarar hur 

varumärket bäst kan positionera sig på marknaden.  
   

De Chernatony (1999) menar att varumärkesidentitet består av fyra aspekter: 

personlighet, positionering, vision och kultur samt relation. De Chernatony (1999) 

beskriver hur människor skapar relationer till varumärket och hur detta påverkar 

varumärkets rykte. Ryktet kan både vara positivt och negativt och har ett direkt inflytande 

på varumärkets status gentemot andra varumärken (De Chernatony, 1999). De 

Chernatony (1999) argumenterar starkt för att varumärkesidentiteten förklarar hur 

företaget vill framställa sitt varumärke gentemot sina kunder. Det är en svår balansgång 

då det i slutändan är kunden som uppfattar och tolkar varumärket. De Chernatony (1999) 

beskriver vikten av att underhålla och aktivt arbeta med sitt varumärke för att det ska 

upprätthålla sitt rykte och anseende bland kunder. Varumärkesidentitet är en process som 

aldrig tar slut (De Chernatony, 1999). 

 

2.4 Varumärkesbild 
Varumärkesbild är mottagarens uppfattning av varumärkesidentiteten (Kapferer, 2008). 

Den kan sammanfattas som det totala intrycket vilket påverkar hur konsumenten uppfattar 

ett varumärke, hur konsumenten identifierar det och hur konsumenten differentierar 

varumärket från andra (Kapferer, 2008). Varumärkesbilden kan enligt Keller (1993) 

definieras som konsumentens associationer och minnen från tidigare kontakt med 

varumärket. Ju fler associationer konsumenten har, desto starkare är bilden av varumärket 

(Aaker, J.L., 1997). 

 

Associationerna kan delas in i undergrupper, exempelvis inställning eller fördelar. En 

konsuments inställning till ett varumärke har en direkt konsekvens på varumärkets bild 

(Faircloth et al., 2001). Konsumenters inställning anses vara den övergripande bilden av 

varumärket och kan ses som en uppfattning av varumärkets fördelar (Chen, 2001). 
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Fördelarna kan förklaras som de värden varumärket ger konsumenten. Det kan vara 

funktionella fördelar men även symboliska (Keller, 1993).  Konsumenter uppfattar 

varumärken annorlunda då personliga erfarenheter och upplevelser skiljer sig. Kapferer 

(2008) anser att det är omöjligt för ett företag att direkt påverka en mottagares 

varumärkesbild, men att möjligheten finns att influera kundens uppfattning av 

varumärket. Att etablera en önskad varumärkesbild hos konsumenten kräver att företaget 

lyckas skapa en positiv och unik association till varumärket. När varumärkesbilden är 

stark och går i linje med företagets varumärkesidentitet ökar chansen att attrahera nya 

kunder och samtidigt behålla befintliga kunder (Keller, 1993). 

 

2.5 Kapferers identitetsprisma 

Kapferers (2008) identitetsprisma är en modell ämnad för att identifiera ett varumärkes 

inre och yttre påverkansfaktorer. Modellen är i form av en prisma och bygger på sex 

huvudfaktorer. Prismat används som utgångspunkt för att identifiera vilka egenskaper ett 

varumärke har och vilka egenskaper det saknar. Prismat ger en möjlighet att finna de 

brister som existerar i kommunikationen av varumärket. Förekommer det inte en 

förståelse för faktorerna är det svårt att skapa ett kommunikativt budskap som når fram 

till konsumenten. Prismat identifierar även de faktorer som kommuniceras på passande 

sätt och de som kommuniceras på opassande sätt (Apéria, 2004). I Kapferers 

identitetsprisma reflekteras varumärkesidentiteten både internt och externt samt ur 

företagets perspektiv i förhållande till mottagarperspektivet. Prismat används till att 

fastslå sändarens bild och varumärkesidentiteten i förhållande till mottagarens bild, det 

vill säga varumärkesbilden (Kapferer, 2008). 
 

Kapferers identitetsprisma kommer ligga till grund för att lokalisera de skillnader som 

finns mellan Sporrong och deras konsumenter. Faktorerna Kapferer (2008) identifierar 

som varumärkesidentitet är: 

(1) fysik, (2) personlighet, (3) kultur, (4) relationer, (5) reflektioner och (6) självbild. 

Faktorerna är uppdelade i två dimensioner, a och b. 

a) Den sammansatta källan vs. den sammansatta mottagaren: ett väl presenterat 

varumärke måste kunna ses som en person. Med andra ord ska den kunna ses som en 

sammansatt källa i form av fysik, personlighet samt reflektion av den stereotypiska 

användaren (Kapferer, 2008).  
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b) Externalisering vs. internalisering: ett varumärke har sociala faktorer som hjälper till 

att definiera externa uttryck. Externalisering tar sitt uttryck i fysik, relationer och 

reflektioner medan internalisering är de faktorer som är inkorporerade i varumärket i 

form av personlighet, kultur och självbild (Kapferer, 2008). 

 

Figur 1. Kapferers Identitetsprisma 

 

        (Kapferer 2008) 

 

Kapferer (2008) menar att faktorerna enbart kan göra nytta om varumärket kommuniceras 

ut till kunden på korrekt sätt. Starka varumärken kommunicerar genom att väva in 

faktorerna i en effektiv helhet och på så vis uppvisa en tydlig och attraktiv 

varumärkesidentitet (Kapferer, 2008). 
 

1. Fysik: Innefattar uppsättningen av varumärkets fysiska attribut. Dessa associeras ofta 

hos kunder när varumärket kommer på tal. Kapferer menar att den fysiska faktorn är 

basen av ett varumärke. Nyckelfrågor för denna faktor är ”hur ser varumärket ut?” och 

“hur kan det kännas igen?”. Det är även viktigt att ha en tydlig flaggskeppsprodukt som 

representerar varumärkets tydliga egenskaper (Kapferer, 2008). Ett varumärkes fysiska 

attribut kan sägas vara det du ser. Det kan till exempel vara förpackningens design, logo, 

namn eller färger (Melin, 1999). Dessa attribut behöver inte bara ge kunden en 

funktionell fördel utan kan även skapa emotionella fördelar (Aaker, D.A., 1996).  
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Den fysiska faktorn hos Kungliga Hovleverantörer uttrycker sig endast genom loggan för 

kvalitetsstämpeln. Då många företag, inom olika branscher, kan titulera sig Kungliga 

Hovleverantörer finns det inga produktattribut som blir typiska. Det är istället det Stora 

Riksvapnet som står för de fysiska attributen. Det är sedermera kommunikationen av 

logotypen som avgör till vilken grad en Kunglig Hovleverantör nyttjar de fysiska 

attributen. Om ett företag inte använder sig av det Stora Riksvapnet i sin kommunikation 

är de fysiska attributen obefintliga. Kapferer (2008) anser att inget varumärke, inkluderat 

kvalitetsstämplar, kommer att lyckas utan att dra åt sig uppmärksamhet genom materiella 

fördelar. 
 

2. Personlighet: Beskriver varumärkets karaktäristiska drag. Genom att kommunicera 

med konsumenten på ett särskilt vis kan konsumenten uppfatta det som att all 

varumärkesrelaterad kommunikation föreställer en person med särskilda egenskaper. 

Effekten kan exempelvis uppnås genom produktens speciella design eller särskilda 

färgkombinationer. Användning och bekräftelse från välkända personer kan ge 

varumärket hjälp i karaktäriseringen (Kapferer, 2008). Varumärkets personlighet kan likt 

personlighetsdrag hos en människa bestå av positiva och negativa egenskaper (Aaker, 

D.A., 1996).  
 

Varken design eller färgkombinationer har större betydelse för Kungliga Hovleverantörer, 

då produkten i sig inte har något med varumärket att göra. Däremot kan faktumet att ett 

företag är Kunglig Hovleverantörer ge en karaktäristisk koppling till kungahuset, vilket 

kan uppfattas på olika sätt av mottagarna. Det kan exempelvis vara att någon medlem av 

kungahuset använder produkten offentligt eller att kunden är medveten om att produkten 

används inom kungahuset.  

 

3. Kultur: Den sammansättning av värderingar och normer som ett varumärke måste 

basera sitt beteende efter. Delvis genom sina produkter och delvis genom sin 

marknadskommunikation. Kulturen är en direktlänk mellan varumärket och 

organisationen (Kapferer, 2008). Kulturen bygger på den vision som finns inom 

varumärket, präglar hur man är verksam och hur den slutliga produkten blir (Dowling, 

2001).  
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Kungliga Hovleverantörer associeras med den svenska kungafamiljen och står för svensk 

tradition och kvalitet (Gunnarsson & Hedberg, 2011).. Hovleverantörsskapet ger starka 

incitament på att produkten uppfyller kungafamiljens krav på kvalitet. Då Sverige är ett 

av få länder i världen som fortfarande har monarki kan ett Hovleverantörsskap tolkas på 

skilda sätt av kunden (Gunnarsson & Hedberg, 2011). För vissa kan det ses som exotiskt 

och ovanligt, men av andra upplevas som att företaget i sina värderingar stödjer denna 

form av styre. Apéria (2001) menar att starka varumärken ofta har en stark och etablerad 

kultur. 

 

4. Relationer: Ett varumärke kan symbolisera en särskild relation mellan människor. Det 

kan göras genom att skapa en särskild gemenskap för konsumenterna. Relationsfaktorn 

sägs vara av ännu större vikt för serviceorienterade varumärken än för 

produktorienterande, då själva tjänsten är en relation (Kapferer, 2008). Denna faktor 

bygger kring kundupplevelsen som levereras. Kunden måste känna trovärdighet för att en 

pålitlig relation ska uppstå (Apéria, 2004).  
 

Relationer kan ha betydelse för serviceinriktade Kungliga Hovleverantörer som 

exempelvis Grand Hôtel. De serviceinriktade företagen kan utnyttja det faktum att man är 

Kunglig Hovleverantör i sin relation till kunden. Om kungafamiljen exempelvis väljer att 

bo på Grand Hôtel kan kunder till hotellet uppleva sig själva som en del av en exklusiv 

skara gäster som bor på samma hotell som kungafamiljen. 
 

5. Reflektion (av konsumenten): Reflektionsfaktorn syftar till den typiska användaren av 

varumärket samt källan till identifiering. Reflektionen speglar den imaginära och 

reflekterade kunden, inte nödvändigtvis den faktiska målgruppen (Apéria, 2001). 

Kapferer (2008) menar att varumärken inte behöver ge en realistisk reflektion av en 

typisk användare i sin kommunikation. Varumärken ska med fördel sträva efter att 

kommunicera en reflektion av en person eller grupp som attraherar den tänkta 

målgruppen (Kapferer, 2008). Denna faktor är mer problematisk att tillämpa på Kungliga 

Hovleverantörer, då den snarare syftar till en särskild produkt än själva varumärket och 

kvalitetsstämpeln i sig.  

 

6. Självbild: Spegelbilden av hur målgruppen ser sig själva. När ett företag skapar en 

varumärkesidentitet ska man ha i åtanke hur målgruppen ser sig själv. Förståelse för 
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kundens underliggande syn på sig själva kan ge varumärket den vägledning som behövs 

för att förstå sin kund. Om förståelserna är tydliga kan varumärket utnyttja dessa faktorer 

(Kapferer, 2008).  

Aaker (1996) menar att en kund kan tillfredsställa ett eller flera behov genom att köpa 

produkter och därigenom styra sin självbild.  
 

Ett genomgående ledord för Kungliga Hovleverantörer är skandinavisk design, kvalitet 

och tradition. Självbilden av en kund till en Kunglig Hovleverantör skulle kunna vara en 

person som uppskattar det genuint skandinaviska och sätter kvalitet som första prioritet. 

Hovleverantörernas starka koppling till kungahuset kan skapa en bild av exklusivitet hos 

kunden. Att handla varor med stämpeln Kunglig Hovleverantör kan vittna om att 

personen har liknande preferenser som kungafamiljen eller önskar ha liknande 

preferenser. 
 

Kapferers identitetsprisma ger användaren en möjlighet att lokalisera varumärkets styrkor 

och svagheter. Genom att använda de sex faktorerna i prismat kan man upptäcka om det 

finns gap i företagets kommunikation av varumärket i förhållande till kundens 

uppfattning och förväntningar (Kapferer, 2008). 

 

2.6 Analysverktyg   
För att undersöka förhållandet mellan Sporrongs varumärkeskommunikation och kundens 

upplevelse av denna kommunikation fordras en analysmodell. Ett vedertaget 

tillvägagångssätt att mäta skillnader mellan företag och kund är med stöd av en GAP-

modell. En sådan modell har använts i många sammanhang, framförallt inom forskning 

som försöker lokalisera och förklara diskrepanser mellan två parter. Parasuraman, 

Zeithaml och Berry (1985) är exempel på forskare som använt sig av detta. Dessa 

forskare har bevisat att man genom en GAP-modell kan mäta huruvida verksamheters 

behov går i linje med kundens behov. Parasuraman et als (1985) modell är inget vi 

grundar vår analysmodell på. Vi har utvecklat en egen GAP-modell ämnad för att 

lokalisera diskrepanser i ett företags varumärkeskommunikation i förhållande till kunders 

uppfattning och förväntan. Vi bygger vår GAP-modell på teorier från Kapferers (2008) 

identitetsprisma, men även andra teorier som behandlar varumärkesfaktorer och 

varumärkeskommunikation.  
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Vi vill i denna studie lokalisera skillnader i kommunikationen av varumärket Kunglig 

Hovleverantör hos Sporrong och jämföra det med uppfattningen och förväntningen hos 

deras kunder. Modellen syftar till att underlätta identifiering av skillnader i förhållandet 

mellan företagets kommunikation av kvalitetsstämpeln och mottagarens uppfattning. 

Gap-modellen ska också bistå oss i att utreda varför dessa diskrepanser uppstår och hur 

de tar sig uttryck. Från Kapferers identitetsprisma har vi valt fyra faktorer som vi anser 

tillämpbara på varumärket Kunglig Hovleverantör. De fyra faktorer vi anser relevanta är 

fysik, personlighet, kultur och självbild. Anledning till att vi exkluderat relationsfaktorn 

och reflektionsfaktorn är att vi anser att faktorerna ej är tillämpbara på kvalitetsstämpeln 

Kunglig Hovleverantör i allmänhet och vårt studieobjekt i synnerhet. Relationsfaktorn 

innefattar främst serviceorienterade företag och syftar till att skapa relationer mellan 

kunder (Kapferer, 2008). Reflektionsfaktorn utesluts då den syftar till den typiska 

användaren av varumärket (Apéria, 2001). Då det finns ungefär 140 Kungliga 

Hovleverantörer som alla erbjuder olika produkter är det svårt att skapa en rättvis bild av 

den reflekterade användaren. Faktorn saknar därmed relevans.  
 

Modellen utgår från företagets perspektiv på de enskilda faktorerna och gapens existens 

bestäms av om kundens uppfattning och förväntan överensstämmer. Genom att utgå från 

denna modell kan vi identifiera om gapen existerar och varför de uppstår. Det är 

faktorerna i Kapferers (2008) identitetsprisma som enligt De Chernatony (1999) till viss 

del bidrar till varumärkesidentiteten. Varumärkesbilden är konsumentens uppfattning av 

varumärkesidentiteten (Kapferer, 2008). GAP-modellen kan därför ge indikationer på 

skillnader i företagets varumärkesidentitet i förhållande till kundens varumärkesbild. 

 

De fyra gapen som kan uppstå i en verksamhets varumärkeskommunikation av 

kvalitetsstämplar är: 

 

GAP 1 - Fysik: Fysiken är de fysiska attribut som ofta väcks hos kunden när varumärket 

kommer på tal (Kapferer, 2008). Det är enligt Kapferer (2008) viktigt att det finns 

tydlighet och konsekvens i användandet av den fysiska faktorn. Gapet uppstår därmed när 

den fysiska exponeringen av varumärket är liten, obefintlig eller otydlig. För Kungliga 

Hovleverantörer är det fysiska attributet för kvalitetsstämpeln det Stora Riksvapnet, 

vilken symboliserar att ett företag är Kunglig Hovleverantör. Om kunden inte är 

medveten om de fysiska attributen, hur loggan ser ut eller hur kvalitetsstämpeln kan 



 16 

kännas igen, bidrar denna faktor inte i någon positiv mening. Risken är stor att det finns 

en skillnad i vad företaget tror att kunden vet om kvalitetsstämpeln genom de fysiska 

attributen och vad kunden egentligen vet. Om företaget använder sig av loggan på ett 

inkonsekvent sätt eller inte använder sig av loggan alls, ökar risken för att kunden inte är 

medveten om att företaget är Kunglig Hovleverantör. Detta gap kan medföra att de 

fördelar som finns med varumärket går förlorade, då samtliga företag måste utnyttja sina 

fysiska faktorer på bästa sätt (Mellin, 1999).  
 

GAP 2 - Personlighet: Personligheten är en sammanfattning av varumärkets 

karaktäristiska drag (Kapferer, 2008). Aaker (1996) menar att personligheten, likt en 

människans, kan bestå av positiva och negativa egenskaper. Gapet uppstår när ett företag 

förmedlar egenskaper i sin varumärkeskommunikation som inte överensstämmer med 

kundens förväntningar på varumärket eller egenskaper som i slutändan inte stämmer 

överens med de faktiska egenskaper som varumärket genom sina produkter besitter. Det 

är enligt Kapferer (2008) viktigt att personligheten är tydlig för kunden. Gapet kan även 

uppstå om företaget inte kommunicerar en enhetlig personlighet, vilket kan skapa 

förvirring hos kunden (Kapferer, 2008). Om en Kunglig Hovleverantör förmedlar kvalitet 

som kärnegenskap medan kunden förväntar sig en billig produkt så uppstår en skillnad 

mellan företaget och kunden.  

 

GAP 3 - Kultur: Ett varumärkes kultur är sammansättningen av värderingar och normer 

man baserar sitt beteende efter (Kapferer, 2008). Dowling (2001) menar att den ger en 

bild av varumärkets eller kvalitetsstämpelns vision och ger denna en prägel. Gapet 

uppstår när företagets värderingar sammankopplat med kvalitetsstämpeln inte är tydliga. 

Antingen då de krockar med företagets värderingar eller om det inte är tillräckligt tydligt 

vilka värderingar man står bakom (Kapferer, 2008). Gapet kan uppstå om företaget inte är 

medvetna om vilka värderingar och normer som kunderna bejakar. För att undvika detta 

gap krävs att man är tydlig i sin kommunikation av värderingar och att man är väl 

införstådd med vilka värderingar som sina kunder bär på. Detta gap kan skapas på 

naturlig väg. Kungliga Hovleverantörer kan exempelvis få svårigheter att sälja produkter 

till republikanska föreningen. Bortsett från extremfall är det viktigt att man har en 

tydlighet i sin kommunikation och i de fall det behövs kan ta avstånd från negativa 

värderingar som är kopplade till kvalitetsstämpeln (Kapferer, 2008). 
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GAP 4 - Självbild: Hur målgruppen ser sig själva (Kapferer, 2008). Aaker (1996) menar 

att kunderna kan tillfredsställa behov och därigenom sin självbild genom varumärket, i 

det här fallet kvalitetsstämpeln. Detta gap uppstår när varumärkets identitet inte 

överensstämmer med spegelbilden av målgruppen. Gapet tenderar att uppstå när 

varumärket inte tar hänsyn till eller inte har förståelse för kundens underliggande syn på 

sig själva (Kapferer, 2008). Det är därav viktigt att kommunikationen av varumärket inte 

motsäger bilden som kunden har av sig själv.  
 

GAP-modellen kommer möjliggöra en diskussion kring huruvida gapen existerar, varför 

de i sådana fall uppstår och hur de tar sig uttryck. Företagets respektive kundens 

uppfattning om dessa faktorer, tillsammans med faktorer som inte inkluderats bidrar till 

tilläggsmärkningens varumärkesidentitet och kundernas varumärkesbild (Kapferer, 2008; 

De Chernatony, 1999). Ju fler likheter som finns mellan de olika uppfattningarna, desto 

större är möjligheten att kundens varumärkesbild stämmer överens med den 

varumärkesidentitet företaget försöker skapa (Aaker, J.L., 1997). Gapens vara eller icke 

vara kommer till viss del ge oss en bild över hur väl identiteten och kundernas bild 

stämmer överens. Det är viktigt att vara införstådd med att studien syftar till att studera 

kvalitetsstämpeln Kunglig Hovleverantör och inte studieobjektets eget varumärke.    

 

3. Metod  

3.1 Forskningsansats 
Då detta arbete syftar till att identifiera gap i varumärkeskommunikationen och 

förhållandet mellan företag och konsument är uppsatsen av deskriptiv art. Då vi även 

utreder hur gapet tar sig uttryck och varför det uppstår är arbetet delvis explorativ i sin 

karaktär (Saunders et al., 2007). Vi vill med studien få en djupare förståelse kring 

varumärkeskommunikation av kvalitetsstämplar och har därför valt en kvalitativ metod. 

Denna form av studie är intensiv och fokuserar på enstaka fall, oftast genom intervjuer 

(Bryman & Bell, 2007). Då forskningen kring varumärkeskommunikation av 

kvalitetsstämplar är näst intill obefintlig krävs det en djupare metod än vad en kvantitativ 

studie kan bidra med. Vi valde därför att utforma en kvalitativ studie. Analysen grundar 

sig därmed på empiri i form av intervjuer med anställda hos Sporrong och deras kunder. I 

enlighet med metoden blir vi som undersökare inte det centrala, utan respondentens 

synpunkter och åsikter får större fokus (Bryman & Bell, 2007). Bryman och Bell (2007) 
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menar att en kvalitativ studie ger respondenterna mer deltagande och en aktiv roll i 

resultatet, vilket är viktigt för att uppnå syftet med uppsatsen. Respondenternas 

synpunkter och berättelser är av stor vikt för vår uppsats. 
 

3.2 Forskningsurval 

För att möjliggöra en studie som undersöker fenomenet med kvalitetsstämplar som 

varumärke samt hur uppfattningen förhåller sig mellan företag och kund, krävs en studie 

av ett företag som faktiskt använder kvalitetsstämplar. För att genomföra studien krävdes 

ett urval kring vilken kvalitetsstämpel som skulle undersökas. Valet föll på Kungliga 

Hovleverantörer då denna tilläggsmärkning ansågs vara allmänt känd i Sverige. Ungefär 

140 företag i Sverige är knuta till kvalitetsstämpel och den har funnits i många år. 

Kunderna kan tänkas ha stor kunskap kring kvalitetsstämpeln då de har kommit i kontakt 

med den genom många stora svenska företag. Utifrån valet av Kunglig Hovleverantör 

som kvalitetsstämpel tvingades vi söka oss till företag som utnyttjade denna 

kvalitetsstämpel i sin kommunikation. Det var av stor vikt att lokalisera ett företag som 

tror sig dra nytta av sitt Kungliga Hovleverantörsskap och därmed kommunicerar detta 

till kunden. Valet föll på Sporrong som producerar metallprodukter av olika slag. Då det 

är en förhållandestudie som syftar till att identifiera gap mellan företaget och kunden, var 

det viktigt för oss att även intervjua kunder till Sporrong. Sporrongs målgrupp och 

kundbas är bred och sträcker sig från företag verksamma inom näringslivet till förbund 

och välgörenhetsorganisationer. Intervjuerna som genomförts med Sporrong och deras 

kunder är av jämförande karaktär. Studien är därmed en fallstudie som genomförts i en 

jämförelse mellan ett urval av deras befintliga kunder och lämpliga personer hos 

Sporrong (Saunders et al., 2007). Yin (2003) menar att möjligheten att utföra en ordentlig 

analys och reflektion kring resultatet kräver flera källor som demonstrerar flera 

perspektiv. Det har vi strävat efter att åstadkomma genom ett brett spann i kundurvalet. 

Det breda spannet ökar möjligheten till generalisering (Yin, 2003). 
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Figur 2. Intervjuer 

Företag (bransch) Position Intervjudatum 

Sporrong Yngve Blomsten, marknadschef 2013-12-02 

Personlig 

Sporrong Jan Fredriksson, säljare 2013-12-02 

Personlig 

Profilkläder/Presentreklam (A) Marknadschef 2013-12-03 

Telefon 

Mindre idrottsförbund (B) Inköpsansvarig 2013-12-03 

Personlig 

Koppling till hovet (C) Ordensintendent 2013-12-04 

Telefon 

Välgörenhetsorganisation (D) Fundraising officer 2013-12-04 

Personlig 

Inredningsföretag (E) Marketing coordinator 2013-12-05 

Telefon 

Större idrottsförbund (F) 

 

Marknadschef 2013-12-05 

Personlig 

Större idrottsevenemang (G) Marknadsansvarig 2013-12-06 

Personlig 

    

Förfrågan om intervjuer med Sporrongs kunder gick ut till 13 företag med löfte om att de 

skulle få vara anonyma i studien. Detta främst för att skapa en tryggare miljö under 

intervjun att ärligt kunna svara på frågorna. Av dessa 13 företag ställde sju upp på 

intervju medan sex av företagen artigt avböjde med förklaringen att de inte kunde ställa 

upp på grund av företagets policy, tidsbrist eller brist på kunskap kring ämnesområdet. I 

vissa fall hade valet av Sporrong som leverantör gjorts av en person eller personer som 
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inte längre arbetade kvar inom företaget. Vi har således intervjuat alla företag som hade 

möjligheten att ställa upp.  
 

3.3 Datainsamling 
3.3.1 Primärdata 

Då denna uppsats kräver en kvalitativ ansats har intervjuer genomförts för att samla in 

nödvändig data. Nio intervjuer har genomförts, två med Sporrong och resterande med 

deras kunder. Intervjuerna har pågått mellan 30-45 minuter och har delvis genomförts 

personligen och delvis över telefon. Båda författarna har varit närvarande vid samtliga 

intervjuer. Skillnaden mellan personliga intervjuer och telefonintervjuer är att den 

förstnämnda ger möjligheten att kunna avläsa respondenternas kroppsspråk och 

reaktioner. Telefonintervjuer gör det svårare att interagera med respondenten (Bryman & 

Bell, 2007) 

 

Bryman & Bell (2007) menar att intervjuer är den absolut viktigaste källan för att samla 

data när man utför en kvalitativ studie. Då vår uppsats kräver ett djup var det naturligt att 

intervjuer valdes för insamling av primärdata. Enligt Saunders et al. (2007) finns det 

förhållandekriterier som vid kvalitativ metod bidrar till att intervjuer är det mest 

fördelaktiga. Förhållandekriterierna innebär att en mängd frågor använts, att frågorna står 

för en viss komplexitet och att ordningen på frågorna kan variera. Det har givit rum för 

respondenten att lämna öppna svar. Det var av vikt för oss att kunna ställa många frågor 

och även följdfrågor för att följa upp möjliga oklarheter. Saunders et al. (2007) menar att 

tidigare studier styrker det faktum att personer med beslutsbefattning hellre ställer upp på 

intervjuer än svarar på enkäter. Då många av våra intervjuobjekt har ledande positioner 

på respektive företag, var det viktigt att vi hittade en undersökningsmetod som 

säkerhetsställde så få bortfall som möjligt. 
 

Den bästa strukturen för en studie av det här slaget är semi-struktur, då syftet med 

uppsatsen är förståelse och att försöka utreda varför något uppstår (Saunders et al., 2007). 

Vi har försökt att nå förståelse om hur Sporrong kommunicerat kvalitetsstämpeln och om 

det finns gap i förhållandet företag och kund och varför dessa uppstått. Semi-struktur 

används främst vid explorativa och deskriptiva studier och innebär att man utgår från en 

förutbestämd mall som ger respondenten chans till öppna svar samt även ger intervjuaren 

möjlighet att ställa följdfrågor. Ordningen på frågorna kan däremot variera till följd av 
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vem respondenten är och för att det ska bli ett naturligt flöde i intervjuerna (Saunders et 

al., 2007). Detta passade vår studie väl då samma frågor skulle ställas till samtliga 

respondenter för att göra en rättvis analys av det vi vill undersöka. Semi-strukturen bidrar 

till att intervjuerna inte blir fyrkantiga och vi kunde därmed följa upp med följdfrågor 

som vi ansåg relevanta för vår studie. Vi kunde dessutom ställa frågor i den ordning som 

var naturlig för den aktuella intervjun. Anpassningsförmågan som semi-strukturen bidrar 

med gav oss möjligheten att genomföra mer flytande intervjuer. Den intervjumall vi 

skapat fungerade som en grund i intervjun och gav våra intervjuobjekt möjligheten att ge 

öppna svar. Den begränsade strukturen gjorde det lättare att få en bild av respondentens 

upplevelse och metoden riskerade inte att bidra till missförstånd i den interaktiva 

processen i lika stor grad (Saunders et al., 2007). 

 

3.3.2 Intervjuguide 

Det teoretiska ramverk som ligger under rubriken analysverktyg (se. 2.6) i teorin har legat 

till grund vid utformningen av frågorna i intervjuguiden. De respektive intervjuguiderna 

för Sporrong och deras kunder finns i slutet av uppsatsen (se Appendix 1 & 2). 
 

Vi har inlett intervjuerna med att låta intervjupersonerna på företagen, både hos Sporrong 

och hos kundföretagen, berätta om sig själva och sin verksamhet. Detta för att skapa en 

ökad förståelse för vilket typ av företag kunden är. Frågorna sökte sig sedan in kring hur 

respektive företag ser på kvalitetsstämpeln Kunglig Hovleverantör, hur det kommer sig 

att kunderna valt Sporrong och vad Sporrong tror om deras kunders val av dem. 

Resterande del av intervjuguiden ämnade till att bidra utredandet om varför de olika 

gapen har uppstått. Frågorna kretsar kring respektive faktor med början i fysiken, för att 

sedan övergå till personlighet, kultur och slutligen självbild som återkopplar till Kapferers 

(2008) teorier om varumärkesfaktorer. Sporrong och kunderna har givits liknande frågor 

även om de i viss mån har varit anpassade. Detta för att vi på ett bra sätt skulle kunna 

ställa svaren mot varandra och mäta förhållandet.  
 

Frågorna har i största möjliga mån konkretiserats och operationaliserats för att inte vara 

för nära teorin och därmed minska risken för att respondenten inte skulle begripa 

frågorna. Istället för att fråga Sporrong om de anser att kommunikationen av den fysiska 

faktorn är avgörande för om kunden är medveten om att de är Kunglig Hovleverantör, har 

vi frågat: “Tror ni att er exponering av logotypen i samband med era produkter och i 
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andra sammanhang är avgörande för om era kunder vet att ni är Kungliga 

Hovleverantörer?”. Liknande konkretisering har gjorts i intervjufrågorna till kunden. 

Istället för att fråga kunden om de kan återge den fysiska aspekten som tillhör 

kvalitetsstämpeln Kunglig Hovleverantör, har frågan ställts: “Är du medveten om hur 

loggan för Kunglig Hovleverantör ser ut?”. Respondenterna har inte varit medvetna om 

att vi försöker lokalisera gap, så vitt de visste ställde vi frågor som utgår från 

varumärkesfaktorer i syfte att få deras uppfattning och upplevelse av Sporrongs 

kommunikation av kvalitetsstämpeln Kunglig Hovleverantör. Detta berodde främst på att 

vi inte ville blanda in teorin i kundens svar och för att undvika ledande frågor. Frågorna 

till Sporrong kretsade genomgående kring hur faktorerna ser ut för Kungliga 

Hovleverantörer, om de passar in på dem själva, hur de använder detta i 

kommunikationen och hur de tror att kunderna uppfattar det. Frågorna till Sporrongs 

kunder kretsade kring vilken uppfattning de har av Kungliga Hovleverantör och 

Sporrongs kommunikation av denna kvalitetsstämpel, och om de i slutändan lever upp till 

det de vill med kvalitetsstämpeln.  
 

Beroende på respondentens svar har följdfrågor ställts och frågorna har i vissa fall ställts i 

olika ordning. Vissa frågor har eliminerats då respondenten svarat på frågan i en 

diskussion kring en annan fråga. I den mån det har gått har vi strävat efter att ställa 

identiska frågor till alla intervjuobjekt för att stärka primärdatas trovärdighet (Esaiasson 

et al. 2012). 
 

3.3.3 Sekundärdata 

Sekundärdata har samlats in genom observationer av Sporrongs hemsida och kundernas 

hemsidor. Detta för att se om den information intervjuerna har givit oss stämmer överens 

med andra bilder av företagen. De sekundära källorna har givit oss en bättre förberedelse 

inför intervjuerna. Det har bidragit till att okunnighet kring basala ämnen inte riskerade 

vår trovärdighet eller flyttade fokus från de viktiga frågorna i intervjuerna.  
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3.4 Analys av data  
För att förhindra bortfall och feltolkningar spelades alla intervjuer in med godkännande 

av respondenten. Inspelningarna har sedan avlyssnats och transkriberats för att analysen 

av data skulle underlättas. Transkriberingen har minimerat risken för personliga 

tolkningar av respondenternas svar. Transkriberingen har även underlättat i arbetet med 

att jämföra empiri och teori, då möjligheten att gå från text till text i jämförandet är 

positiv (Bryman & Bell, 2007). Transkriberingen möjliggjorde en klarare syn på vad som 

var relevant och betydelsefullt för att försöka ge ett svar på problematiseringen. Den 

teoretiska ramen jämfördes sedan med den relevanta information som respondenten givit, 

vilket omnämnts i avsnittet intervjuguide (se. 3.3.2). Upplägget på intervjuerna och den 

tydliga indelningen av de olika gapen i frågorna har underlättat arbetet med att jämföra 

teorin med den data vi erhållit. Att intervjuerna varit välorganiserade har bidragit till att vi 

lokaliserat likheter och skillnader i svaren kontra det teorin säger. Det har hjälpt oss i 

sammanställandet av respondenternas svar och möjligheten att göra jämförelser samt i att 

upptäcka likheter och skillnader. Inte bara mellan de olika kunderna utan också i 

förhållandet mellan Sporrong och de intervjuade kunderna. Vi har valt att inte separera 

respondenternas svar i empirin, utan sammanställt svaren för varje varumärkesfaktor då 

vi ville skapa större möjligheter till en god analys och därigenom underlätta 

identifieringen av de likheter och skillnader vi eftersökte.   

 

3.5 Studiens begränsning och kvalitet 
Det bör understrykas att studien begränsas och att chansen till ett generaliserande resultat 

minskar genom att undersökningen endast rör ett företags kommunikation av 

kvalitetsstämpeln Kunglig Hovleverantör. Anledningen till detta motiveras i tidigare delar 

men utesluter inte att det kan skilja sig i andra företags kommunikation.  
 

En kvalitativ studie av denna art leder naturligt till att respondenterna blir färre än vid en 

kvantitativ studie. En kvantitativ studie hade möjliggjort en större andel respondenter och 

möjligtvis en större möjlighet till generalisering. Som tidigare nämnts motiveras vårt val 

av kvalitativ metod med att vi ville få ett djup i vår studie och grundligt undersöka 

problemet. Vi är medvetna om att en studie med endast ett företag inte kan generaliseras 

för alla Kungliga Hovleverantörer, men att det kan ge en möjlig förklaring och förståelse 

kring problemet. Vi har intervjuat så många kunder till Sporrong som varit möjligt i syfte 
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att få ett djup i studien. Vi kan inte säkerhetsställa att alla intervjuade respondenter hos 

respektive företag har gett en fullt representativ bild av företaget som kund. Liknande 

problem rör intervjuerna med Sporrong. Vi har därför valt att intervjua två personer inom 

företaget för att få mer än ett perspektiv. Då intervjuerna har genomförts med personer 

inom spridda positioner hos de olika företagen har chansen till mer omfattande 

information ökat och därmed gett oss olika perspektiv. Detta ämnar öka validiteten och 

chansen till en korrekt helhetsbild. Då intervjuerna varit djupgående och tidskrävande har 

vi erhållit den informationen vi behövt för att genomföra vår analys. Intervjuerna har givit 

oss en djupare förståelse om det fenomen vi studerat.  
 

Det kan vara problematiskt att nå hög extern reliabilitet, det vill säga till vilken grad 

studien kan bli replikerad. Detta då det är svårt att frysa den sociala miljön eller den 

kontext som skulle kunna göra studien replikerbar (Bryman & Bell, 2007). Det kan 

uppstå svarsskevhet till följd av de olika situationerna och tillfälligheterna som 

intervjuobjekten möttes av vid varje enskilt tillfälle. Det främsta problemet för oss kan 

tänkas vara den sociala önskvärdheten, vilket innebär att intervjuobjektet kan ha svarat på 

ett sätt som den tror att intervjuaren vill att denne ska svara. Det kan bero på att 

respondenten tror att berörda kommer ta del av materialet (Saunders et. al., 2007). Detta 

är en av anledningarna till att vi valt att göra intervjuerna anonyma. Det är dock svårt att 

helt utesluta att intervjuobjektens svar är helt sanningsenliga, då svaren alltid riskerar att 

påverkas av hur respondenten vill framställa företaget eller sig själv.  
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4. Empiriska resultat  
Denna del består av de empiriska resultat vi uppnått genom vår kvalitativa studie i form 

av intervjuer med Sporrong och sju av deras kunder. Avsnittet börjar med en kort 

bakgrundsbeskrivning av Sporrong. Empirin utgörs av de svar vi erhållit från 

respondenterna kring de varumärkesfaktorer och gap som redogörs i teoriavsnittet. För 

att få ett bra flöde i texten presenteras svaren från respondenterna kring varje enskild 

faktor och gap tillsammans. 

 

4.1 Om Sporrong 
Sporrong grundades redan år 1666 av mäster Henrik Grau och är idag ett av Sveriges 

äldsta företag. Efter ett antal ägar- och namnskiften övertogs verksamheten 1842 av Carl 

Claes Sporrong och sedan dess är företaget känt som Sporrong. Sporrong är i huvudsak 

tillverkare av metallprodukter. Metallprodukter innefattar bland annat medaljer, pokaler, 

broscher, namnskyltar och manschettknappar. Inom denna bransch är man störst i Sverige 

sett till omsättningen (Sporrong, 2013). 
 

Företagets fabriker ligger i Finland och Estland. I vissa fall kommer produkterna från 

någon av Sporrongs många samarbetspartners världen över. Sporrongs marknad är främst 

Sverige men företaget säljer även produkter i Finland, Norge och Estland. Enligt 

marknadschefen Yngve Blomström strävar företaget efter att kännetecknas av kvalitet, 

funktion, upplevelse och design. Företaget arbetar dessutom med kundunika produkter 

som är personligt designade för ändamålet. Produkterna tillverkas främst i vanlig metall 

men även i ädlare metaller. Sporrong blev utnämnd till Kunglig Hovleverantör år 1965 

och har behållit utmärkelsen sedan dess, trots att man genomgått ett antal byten av 

verkställande direktörer (Fredriksson, 2013). 

 

4.2 Utnämningen Kunglig Hovleverantör som kvalitetsstämpel  
År 1818 valdes Jean Baptiste Bernadotte till Sveriges nye tronföljare (Gunnarsson & 

Hedberg, 2011). Det var under hans tid som regent traditionen med Kungliga 

Hovleverantörer tillkom. Det hade tidigare funnits företag som levererade produkter eller 

tjänster till hovet men dessa omgärdades inte av någon formell status. Det mer reglerade 

systemet för dessa leverantörer innebar en, för den tiden, hög avgift men samtidigt var 

titeln väldigt eftertraktad bland företag. Under den tiden fanns det inte några former av 
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kvalitetscertifieringar som kunde garantera ett företags kompetens eller produktens höga 

kvalitet (Gunnarsson & Hedberg, 2011). 

När Sveriges Konung Carl XVI Gustaf tillträdde som regent år 1973 ansågs begreppet 

otidsenligt och övervägdes att tas bort. Resultatet blev dock stramare bedömning och 

hårdare bestämmelser för vilka som skulle utses till Kungliga Hovleverantörer och 

därigenom återvann denna kvalitetsstämpel sin aktualitet. Idag är det Kungliga 

Hovleverantörskapet delvis knutet till en kunglig person men även till en särskild person i 

ledande befattning på ett företag, oftast en verkställande direktör. Förnyelse av avtalet 

måste således ske i händelse av att den kungliga personen avlider eller att den ledande 

personen inom företaget avgår eller avlider (Sveriges hovleverantörer, 2013).  
 

Det finns idag ungefär 140 Kungliga Hovleverantörer i Sverige. Dessa återfinns inom 

diverse branscher och har alla verksamhet i Sverige. Hovleverantörernas produkter och 

tjänster används både för kungafamiljens privata bruk, i mer formella sammanhang samt i 

den löpande förvaltningen inom kungahuset. Gemensamt för alla Kungliga 

Hovleverantörer är att de står för produkter som är goda exempel på högklassig kvalitet 

och skandinavisk design (Gunnarsson & Hedberg, 2011). 

 

4.3 Uppfattningar och förväntningar på varumärket Kunglig Hovleverantör 
4.3.1 Sporrongs uppfattning av varumärket Kunglig Hovleverantör 

Enligt Blomström och Fredriksson värdesätter Sporrong det Kungliga 

Hovleverantörsskapet väldigt högt. Blomström menar att man ser på det som en 

auktorisation eller en certifiering som visar att man står för en hög kvalitet och arbetar 

långsiktigt med olika värdefrågor. Han menar även att det är ett kvitto på att Sporrong 

driver sin verksamhet på ett bra sätt och att det är få förunnat att tillhöra en sådan 

exklusiv skara. Fredriksson tillägger att det är något som man på företaget ser på med 

otroligt stolta ögon. Varumärket Kunglig Hovleverantör hjälper till att bygga den bild 

företaget vill ha mot marknaden. Både Blomström och Fredriksson hävdar att 

kvalitetsstämpeln adderar mycket till deras verksamhet. Blomström menar att “det ger en 

extra laddning till vårt eget varumärke”. Fredriksson säger att det skapar en bild av 

Sporrong hos kunden som ett seriöst företag som levererar kvalitet, inte bara 

produktkvalitet utan i allt runt omkring. Blomström tillägger att Sporrong är det enda 

företaget inom sin bransch som erhållit utmärkelsen. Han anser att det är ett kvitto på att 

det man gör är bra och ett bevis på att företaget har hög standard både på sina produkter 
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och i sin kontakt med kunden. Båda medger dock att det är av stor betydelse inom vilken 

bransch man verkar och att betydelsen av kvalitetsstämpeln för andra företag förmodligen 

skiljer sig. Fredriksson menar att det är väldigt positivt för Sporrong, främst på grund av 

den kundstruktur man har och tack vare att man levererar till företag som han tror 

uppskattar och värdesätter kvalitetsstämpeln högt.  
 

Blomström tror att företag i viss mån väljer Sporrong som leverantör till följd av att man 

är Kungliga Hovleverantörer, men att man kanske mer ser det som ett mervärde. 

Fredriksson håller till viss del med och tror att om en kund står och väljer mellan två 

leverantörer och den ena är Kunglig Hovleverantör tenderar valet att falla på den 

Kungliga Hovleverantören. Däremot kan han inte minnas någon särskild affär där det 

skulle haft en direkt avgörande betydelse. Fredriksson tror inte att alla kunder är 

medvetna om att Sporrong är Kungliga Hovleverantörer, då det kan vara så att företaget 

av någon anledning inte nått fram med det till kunderna. De kunder som är insatta och 

intresserade har definitivt kunskap menar han. Blomström hävdar även att det finns 

företag som inte alls tar detta i beaktande. Han menar att målet med kommunikationen 

kring det Kungliga Hovleverantörsskapet är att alla kunder ska vara medvetna om att 

Sporrong bär på denna kvalitetsstämpel och att det sedan är upp till kunden att värdera 

den utifrån kommunikationen.  
 

4.3.2 Kundernas uppfattning av varumärket Kunglig Hovleverantör 

Kund B, kund E och kund F har haft ett långt samarbete med Sporrong som sträcker sig 

årtionden tillbaka i tiden. Kund B berättar att Sporrong var deras samarbetspartner när 

hon tillträdde på sin post 1988, alltså för mer än 25 år sedan. Kund C beskriver hur de 

inledde sitt samarbete 1996 med ett projekt och att de sedan dess har använt Sporrong vid 

flertalet beställningsuppdrag. Kund A, kund D och kund G påbörjade sina samarbeten 

med Sporrong under de sex senaste åren. Kund A vann en statlig upphandling där 

köparen hade önskemål om att använda Sporrong som leverantör och ett samarbete 

inleddes.  

 

Kundernas allmänna kunskap om Kunglig Hovleverantör och vad det innebär att vara 

Kunglig Hovleverantör skiljer sig. Kund A, kund D och kund F säger att de känner till att 

Kunglig Hovleverantör är en form av kvalitetsstämpel och att företagen måste uppnå 

vissa kriterier för att få kalla sig Kunglig Hovleverantör. Utöver det var kunskaperna 
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begränsade hos samtliga kunder förutom kund C och kund F, som av olika anledningar 

har haft mycket med det Kungliga Hovleverantörsskapet att göra.  
 

Alla kunder vi intervjuat har haft vetskap om att Sporrong är Kunglig Hovleverantör. För 

kund C och kund E föll det naturligt att veta att Sporrong var Kunglig Hovleverantör då 

kund C arbetar inom ett företag kopplat till hovet och kund E själva är Kunglig 

Hovleverantör. Kund B berättar att de har kommit i kontakt med kvalitetsstämpeln 

Kunglig Hovleverantör på flera plan, bland annat genom Sporrongs hemsida. Kund D 

menar att det var först när de var på besök hos Sporrong som man blev medvetna om att 

Sporrong var Kunglig Hovleverantör. 
 

Alla kunder påpekar att de inte valde Sporrong som leverantör endast utifrån det faktum 

att de är Kungliga Hovleverantörer. Det skiljer sig mellan kunderna i hur stor betydelse 

det hade när man beslutade sig för Sporrong. Det finns dock en gemensam faktor till att 

kunderna valde just Sporrong, kvalitet. Kund E och kund B berättar att Sporrong håller 

den absolut högsta kvalitet på marknaden och alltid levererar varor i tid. Kund D, som är 

en välgörenhetsorganisation, påpekar att de valde Sporrong utifrån kvalitet, men även 

utifrån ett miljöperspektiv. Det var väldigt viktigt för medlemmarna hos kund D att 

produkterna de köpte producerades miljövänligt. Valet var lätt då Sporrong kunde 

uppvisa ett kvalitetsledningssystem för hela kedjan av produktion och underleverantörer. 

Kund A beskriver att Sporrongs status hade en inverkan på valet av leverantörer. Kund A 

säger att man tittade på olika leverantörer och då vägde Sporrongs varumärke, och 

därigenom det Kunglig Hovleverantörsskapet, tyngre än de andra. Det faktum att de 

kunde leverera produkter av hög kvalitet samtidigt som företaget hade gott rykte gjorde 

att valet föll på Sporrong.  

 

Kunderna är alla eniga om att kvalitetsstämpeln Kunglig Hovleverantör bidrar positivt till 

varumärket Sporrong. Kunderna beskriver det som ett tecken på att företaget levererar 

produkter av hög kvalitet och ett slags erkännande på att företaget är ett tillförlitligt och 

seriöst bolag. Kund C utvecklar resonemanget med att berätta att det Kungliga 

Hovleverantörskapet blir en del av bilden på företaget, detta är något som även kund F 

nämner. Har man en gång blivit Kunglig Hovleverantör är det förenat med respekt för 

företagets produkter och ett krav på att en viss kvalitet måste upprätthållas. 
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4.3.3 Sporrongs uppfattning den fysiska varumärkesfaktorn  

Varken Blomström eller Fredriksson vill påstå att samtliga kunder är medvetna om hur 

loggan för Kungliga Hovleverantörer ser ut eller hur den kan kännas igen. Fredriksson 

menar att de som är insatta även är medvetna. Han säger att det Stora Riksvapnet, som är 

loggan för Kungliga Hovleverantörer, är en ganska välkänd symbol i Sverige. Han tror att 

många vet att symbolen tillhör hovet och kan göra en omedveten koppling om man inte 

vet exakt vad den står för. Blomström menar att företaget använder loggan mycket i sin 

kommunikation till kunden, inte bara på hemsidan utan även på brevpapper, 

bipackssedlar till produkter, fakturor och i signaturer i mail. Fredriksson tillägger att 

loggan även finns på deras visitkort och att företaget försöker använda den så mycket som 

det bara går. Blomström har ingen uppfattning kring hur kunderna ser på deras 

användande av loggan i sin kommunikation. Han menar att Sporrong egentligen inte har 

några belägg för hur mycket genomslagskraft den fysiska kommunikationen har mer än 

att de försöker använda den så mycket som möjligt för att kunna påverka 

genomslagskraften. Fredriksson menar att det är främst genom denna faktor som företaget 

kan exponera det faktum att man är Kunglig Hovleverantör, bortsett från direktsälj till 

kund. Han är därför väldigt mån om att använda loggan ofta. Fredriksson menar dock att 

det finns en del begränsningar i hur man får använda loggan i sin kommunikation mot 

kunden. Den får till exempel inte pryda själva produkterna. Det finns därmed 

begränsningar för hur mycket Sporrong kan använda sig av det Stora Riksvapnet. 

 

4.3.4 Kundernas uppfattning av den fysiska varumärkesfaktorn  

Både kund C och kund E vet exakt hur loggan för Kungliga Hovleverantörer ser ut och 

förklarar det med att de av olika anledningar exponerats för den genom åren. Gemensamt 

för resterande kunder är att de påstår sig känna igen det Stora Riksvapnet när de ser det 

och att de även kan koppla det till Kungligt Hovleverantörsskap. Kund D tror sig veta att 

det är någon form av krona i loggan och känner igen kopplingen till hovet. När det 

kommer till hur Sporrong använder sig av loggan i sin kommunikation skiljer sig 

uppfattningen bland kunderna. Alla kunderna är ense om att Sporrong använder sig av 

loggan på hemsidan. Däremot har varken kund C eller kund E uppfattningen att Sporrong 

använder loggan i mail, fakturor och på visitkort. Å andra sidan är det bara kund F och 

kund G som hävdar att de även kommit i kontakt med loggan kring sina levererade 

produkter i form av en bipackssedel. I denna bipackssedel står det information om 

Sporrong och deras Hovleverantörsskap. Reaktionerna kring hur Sporrong använder sig 
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för mycket eller för lite av loggan i sin kommunikation skiljer sig mellan kunderna. Kund 

A och kund B anser att Sporrong använder loggan på ett bra sätt och menar att det är en 

självklarhet att företaget försöker dra nytta av kvalitetsstämpeln genom exponering av 

loggan. Kund D menar att Sporrongs användande av den fysiska faktorn ligger på en 

lagom nivå. Om den används mer är risken att det blir uttjatad. Samma åsikt har kund F 

som tror att det är viktigt att företaget inte förlorar sin identitet och utgår för mycket från 

det faktum att man är Kunglig Hovleverantör. Kund C, kund E och kund G ställer sig 

likgiltiga till hur mycket Sporrong använder sig av loggan.  

 

4.3.5 Sporrongs uppfattning om personlighetsfaktorn 

Både Blomström och Fredriksson menar att Kungliga Hovleverantörer karaktäriseras av 

positiva egenskaper. Blomström pekar på att de främsta egenskaperna är seriositet och 

kvalitet medan Fredriksson hävdar att det först och främst är tradition och långsiktighet 

som kommer i åtanke. Blomström menar att det Kungliga Hovleverantörsskapet är ett 

kvitto på att företaget besitter dessa egenskaper. Både Blomström och Fredriksson menar 

att Sporrong lever upp till de egenskaper som anses karaktärisera Kungliga 

Hovleverantörer. Det som skiljer dem åt är att Blomström lägger stor vikt vid 

kvalitetsegenskapen medan Fredriksson hävdar att Sporrongs egenskaper främst 

karaktäriseras av traditionen och långsiktigheten. Både Blomström och Fredriksson tror 

att det är dessa förväntningar kunden har på Sporrongs egenskaper som Kunglig 

Hovleverantör. Blomström menar att förväntningen som det Kungliga 

Hovleverantörsskapet skapar inte bara är den varumässiga kvaliteten utan också 

kvaliteten i bemötandet från Sporrong. Fredriksson hävdar att det finns en symbolik i det 

Kungliga Hovleverantörsskapet som skapar förväntningar hos kunden att företaget genom 

olika egenskaper ska vara bäst på det man gör. Sedan beror det självklart på vad kunden 

värdesätter som “bäst”. Det Kungliga Hovleverantörsskapet visar också på att ett företag 

är seriösa och pålitliga. Blomström säger att företaget arbetar aktivt för att förmedla dessa 

egenskaper till kunden, kanske inte alltid nödvändigtvis genom sitt Kungliga 

Hovleverantörsskap, utan att kvalitetsstämpeln ibland får fungera som en förstärkare. 

Varken Blomström eller Fredriksson tycker att Sporrong kommunicerar kvaliteter som 

krockar med vad varumärket Kungliga Hovleverantörer står för.  
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4.3.6 Kundernas uppfattning om personlighetsfaktorn 

De flesta kunder har liknande uppfattning om vilka egenskaper som karaktäriserar 

varumärket Kungliga Hovleverantörer. Kund A, kund B, kund D, och kund E använder 

alla ord som stabilitet, kvalitet och pålitlighet. Kund F hävdar att det främst handlar om 

den höga nivå av kunskap man har inom det man gör. Kund C och kund G tycker att det 

inte går att dra några slutsatser kring vilka egenskaper som karaktäriserar Kungliga 

Hovleverantörer då företagen skiljer sig åt i sina verksamheter. Alla kunderna som hade 

en uppfattning om vilka egenskaper Kungliga Hovleverantörer har tycker att Sporrong 

kommunicerar och lever upp till dessa egenskaper. Kund C och kund G har ingen större 

uppfattning om huruvida Sporrongs kommunikation kring egenskaper stämmer överens 

med de egenskaper som andra Kungliga Hovleverantörer har. Kund G menar dock att 

Sporrong kommunicerar och levererar kunskap och hög kvalitet, vilket inte kan sägas om 

andra Kungliga Hovleverantörer. Kund A tycker att det inte alltid är en positiv egenskap 

att vara traditionella, men tycker att Sporrong utnyttjar denna egenskap på ett bra sätt.  

 

4.3.7 Sporrongs uppfattning om kulturfaktorn 

Blomström hävdar att ett av kriterierna för att bli Kunglig Hovleverantör är den etiska 

aspekten. Han beskriver det vid att arbeta med miljön eller att göra ett gott CSR 

(Corporate social responsibility) arbete. Fredriksson tillägger att hovet historiskt sett alltid 

värnat om miljön och det är därför viktigt att Kungliga Hovleverantörer gör sitt bästa. 

Båda anser att det inte går att generalisera hur Kungliga Hovleverantörer arbetar med 

dessa värdefrågor, då alla väljer själva vad de anser är viktigast. Blomström säger att de 

värderingar företaget har inte grundar sig i det Kungliga Hovleverantörsskapet, men att 

det självklart är en sporre för att fortsätta jobba hårt med dessa frågor. Han tillägger att 

Sporrongs slogan länge har varit “If you really care”, och delvis syftar på det faktum att 

företaget värnar om hur och vilka som tillverkar deras produkter. Företaget är även mån 

om att leva upp till interna miljömål. Fredriksson menar att det inte finns några 

värderingar som Sporrong står för som kan tänkas motsägas det faktum att man är 

Kunglig Hovleverantör. Han anser att värdefrågorna går hand i hand med 

kvalitetsstämpeln. Fredriksson menar dock att det Kungliga Hovleverantörsskapet kan få 

kunder att tro att man bär på traditionella värderingar ur en negativ synvinkel. Blomström 

tillägger att själva Hovleverantörsskapet kan tolkas som att företaget stödjer monarkin, 

vilket möjligen inte klingar positivt hos anti-rojalister.  
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4.3.8 Kundernas uppfattning om kulturfaktorn 

Ingen av kunderna menar att det finns några särskilda värderingar som de tycker kan 

kopplas till det Kungliga Hovleverantörsskapet. Kund C anser att kvaliteten och det 

svenska i Kungliga Hovleverantörers produkter bygger på att produkterna i största 

möjliga mån är närproducerade. Kund C menar att i de fall som företagen tvingas 

producera i utlandet förutsätts det att företaget har god kontroll över produktionen för att 

leva upp till de etiska värderingar som Kungliga Hovleverantörer bör uppfylla. De flesta 

kunderna medger att de förväntar sig att en Kunglig Hovleverantör arbetar med etik och 

miljöfrågor. Åsikterna skiljer sig åt kring hur Sporrong kommunicerar detta. Kund D 

menar att det är självklart att Sporrong tryckt hårt på sin miljömedvetenhet, men säger att 

det kan bero på att det är de själva som är måna om detta. Kund G menar att Sporrong 

inte kommunicerar detta på ett tydligt sätt, då kunden varken är medveten om att företaget 

är miljöcertifierat eller arbetar med CSR. Detsamma gäller för kund C och kund E som 

inte heller anser sig ha en uppfattning om vilka värdefrågor som är viktiga för Sporrong. 

Kund B har blivit informerad av Sporrong att de har besökt sina underleverantörer för att 

säkerhetsställa produktionsprocessen. Ingen av kunderna anser att Sporrong står för 

värderingar som blir motsägelsefulla gentemot det Kungliga Hovleverantörsskapet. Några 

av kunderna påpekar att deras omedvetenhet kring värdefrågorna ligger i att Sporrongs 

kommunikation är för dålig.   

 

4.3.9 Sporrongs uppfattning om självbilden 

Fredriksson tror att de kunder som handlar av Sporrong är företag som har en positiv syn 

på traditionen och sätter kvaliteten före kvantitet. Han menar att det är många av de 

företag och organisationer de säljer till, exempelvis försvarsmakten och polisväsendet, 

som har en positiv inställning till kungahuset. De ser kungahuset som något att vara stolta 

över och de ger Sporrong som Kunglig Hovleverantör ett gott rykte. Han tror att många 

kunder känner igen bilden av Kungliga Hovleverantörer som traditionella och seriösa. 

Blomström tror att kunderna som handlar av en Kunglig Hovleverantör ser sig själva som 

en exklusiv kund, en kund som bryr sig om ursprunget och kvaliteten på produkten. Han 

tror att det Kungliga Hovleverantörskapet hos en leverantör speglar kundens bild av sig 

själv som seriös och pålitlig.  
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4.3.10 Kundens uppfattning om självbilden  

Kund A anser att de är ett företag som arbetar med långsiktighet, kunskap och kreativitet. 

De ser sig själva som en trygg och stabil verksamhet som har miljön i fokus. Kund B ser 

sig som en klassisk men något bakåtsträvande organisation. Personalen stannar väldigt 

länge på sina positioner och rutinerna finns i organisationen sedan många år tillbaka. 

Kunden beskriver organisationen som traditionell men på gränsen till bakåtsträvande. 

Kund D beskriver sig som en stor organisation vars största mål är att förhindra 

miljöförstöring och man arbetar långsiktigt med detta. Man är en del i en organisation 

som finns världen över. Kund E beskriver sig som ett företag med en unik och 

traditionsrik historia. Företaget står för kvalitet och design. De vill att kunder som handlar 

av dem ska känna att man har köpt en bit av svensk designhistoria. Kund G och kund H 

ser sig som traditionella med inslag av nytänkande och kreativitet. Båda företagen 

förespråkar god kvalitet.  
 

Kund A, kund B och kund F tror att den typiska målgruppen som handlar av en Kunglig 

Hovleverantör är de som värdesätter kavlitet, äkthet och detaljer. Kund B utvecklar 

resonemanget om kvalitet och lägger till att den typiska målgruppen som handlar hos en 

Kunglig Hovleverantör har god ekonomi och väljer kvalitet före kvantitet.  
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5. Analys 
Baserat på den empiriska undersökningen i denna studie kan likheter och diskrepanser 

identifieras i förhållandet mellan kommunikationen av kvalitetsstämpeln från Sporrong 

och uppfattningen och förväntningen av kvalitetsstämpeln hos deras konsumenter. Med 

utgång i vår analysmodell har vi identifierat att gap existerar. Vi kan även notera att vissa 

gap inte existerar. Vi tolkar detta som att företagets kommunikation i viss mån stämmer 

överens med kundernas uppfattning. Det första gapet, som tar sitt ursprung i den fysiska 

faktorn i Kapferers (2008) identitetsprisma, kan till viss del sägas vara existerande. Trots 

att alla kunder är medvetna om hur loggan ser ut, skiljer sig svaren mellan kunderna och 

Sporrong kring huruvida de använder sig av loggan i sin kommunikation. Diskrepanserna 

skulle kunna bero på bristande uppmärksamhet hos konsumenterna.  Det är bara två av 

kunderna som har noterat att Sporrong använder loggan i sina bipackssedlar. Det är 

dessutom två kunder som inte kommit i kontakt med loggan i mailkontakt. Detta tyder på 

att Sporrong är inkonsekventa i sitt användande av loggan (Kapferer, 2008). Den enda 

kanalen där alla konsumenterna har sett loggan är på Sporrongs hemsida.  
 

Sporrongs inkonsekventa kommunikation av loggan kan leda till att kunderna inte är 

medvetna om det Kungliga Hovleverantörsskapet och att företaget förlorar denna fördel 

(Kapferer, 2008). Faircloth et al., (2001) menar att en konsuments inställning till ett 

varumärke har en direkt konsekvens på varumärkesbilden. Att Sporrong är inkonsekventa 

kan bidra till att företaget förlorar den bild man vill skapa hos de kunder som exponeras 

för Sporrong som Kunglig Hovleverantör (Tsai et al., 2011). Vi måste samtidigt ta hänsyn 

till att alla tillfrågade kunderna känner igen loggan för Kungliga Hovleverantörer och att 

alla har sett loggan i något sammanhang. Nuvarande kunder är medvetna om att Sporrong 

är Kungliga Hovleverantörer och Sporrong bör dra nytta av de materiella tillgångar som 

den fysiska faktorn bidrar med (Kapferer, 2008). Med bakgrund av GAP-modellen vill vi 

hävda att gapet endast existerar i den mån att Sporrong är inkonsekventa i hur mycket och 

var de kommunicerar loggan. Det behöver däremot inte ha gett en negativ effekt tack vare 

medvetenheten hos befintliga kunder, med det kan få konsekvenser i nya möjliga 

kundrelationer (Kapferer, 2008). 
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Kapferer (2008) menar att det är viktigt att vara konsekvent för att uppnå den uppfattning 

som företaget vill skapa hos kunden. Det är av vikt för Sporrong att undvika bortfall eller 

omedvetenhet hos nya kunder och därmed risken att förlora denna kommunikativa fördel 

genom att vara konsekvent. Sporrong nämner att de är väldigt stolta över att man är 

Kungliga Hovleverantörer och att det ingår i deras identitet. Sporrong bör ha en enhetlig 

exponering till kunder för att försöka skapa en varumärkesbild som är liknande oavsett 

vilken kund man kommunicerar med (Chen, 2001). Diskrepanserna riskerar annars att bli 

för stora mellan Sporrong och kunden vilket enligt Kapferer (2008) kan det leda till att 

detta gap ökar samt bidrar till ett större gap mellan varumärkesidentiteten och 

varumärkesbilden. Det bör tilläggas att det till viss del är en situation där ord står mot ord, 

mellan Sporrong och deras kunder, kring den fysiska faktorn. Vi kan inte utesluta att 

omedvetenheten hos kunden beror på ouppmärksamhet. Det upp till Sporrong att se till att 

alla kunder exponeras för loggan på det sätt som företaget ämnar.  
 

Det andra gapet tar sitt ursprung i personlighetsfaktorn i Kapferers (2008) 

identitetsprisma. Svaren från kunderna genomsyras av karaktärsdragen pålitlighet, 

stabilitet och kvalitet. Fredriksson, som arbetat länge inom företaget, menar att 

traditionen och långsiktigheten är de två viktigaste personlighetsdragen för Kungliga 

Hovleverantörer. Ingen av kunderna nämner dock dessa drag som något de anser 

karaktäriserar denna kvalitetsstämpel. Då både Blomström och Fredriksson anser att 

respektive nämnda egenskaper passar in på Sporrong som Kunglig Hovleverantör blir det 

mer intressant att de har olika syn på vilka som är de främsta egenskaperna. Det är viktigt 

att företaget är konsekventa i sin kommunikation kring de karaktäristiska dragen 

(Kapferer, 2008). Detta kan vara ett bevis på att det finns oklarheter hos Sporrong kring 

hur företaget ska framställa sig som Kunglig Hovleverantör, vilka fördelar och vilka 

karaktäristiska drag man har. För att gapet inte ska uppstå är det av vikt att kundens 

förväntning eller uppfattning av personlighetsfaktorn stämmer överens med företagets 

(Kapferer, 2008). Olikheterna hos Blomström och Fredriksson riskerar att skapa 

otydligheter för kunden. Det kan även tänkas att risken ökar för att de kommunicerade 

egenskaperna inte stämmer överens med kundens slutliga uppfattning, vilket i slutändan 

kan bidra till en oönskad varumärkesbild hos kunden (Aaker, J.L., 1997). Detta behöver 

dock inte vara fallet, då de skilda åsikterna inte är ett bevis på vilka egenskaper Sporrong 

främst kommunicerar utan istället vilka egenskaper som intervjuobjekten anser är viktiga. 
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Fredriksson nämner även pålitlighet och stabilitet som viktiga karaktärsdrag, men det är 

enligt honom inte de främsta egenskaperna. Vi kan genom undersökningen visa att det 

finns en korrelation i hur företaget och kunderna inte bara ser på Kungliga 

Hovleverantörers karaktärsdrag, utan även vilka egenskaper Sporrong besitter. Det är 

dessutom genomgående dessa egenskaper som kunderna anser Sporrong fokuserar på i 

sin kommunikation. Denna korrelation menar Kapferer (2008) är av vikt för att undvika 

att gap uppstår i personlighetsfaktorn. Bortfallet med de två kunder som inte har någon 

uppfattning i frågan kring hur Sporrong kommunicerar sina egenskaper och vilka 

karaktärsdrag företaget har som Kunglig Hovleverantör beror inte heller på en dålig 

kommunikation från Sporrongs sida, vilket enligt GAP-modellen hade kunnat öka risken 

för detta gap (Kapferer, 2008). Detta kan snarare förklaras av att dessa intervjuobjekt 

genom sin affärsrelation med Sporrong inte behövt mötas av denna kommunikation. 

Enligt GAP-modellen är det viktigt att ett företag är verklighetstroget i sitt förmedlande 

av personlighet och karaktärsdrag (Kapferer, 2008). Vi anser att våra empiriska resultat 

visar att Sporrong levererar i enlighet med den personlighet man kommunicerar ut mot 

kunden. Således har det bevisats att det andra gapet inte existerar.  
 

Det tredje gapet, som behandlar kulturfaktorn i Kapferers (2008) identitetsprisma, uppstår 

om ett företag är otydliga i sin kommunikation av värderingar eller kommunicerar 

värderingar som krockar med kundens (Kapferer, 2008). Sporrong har i undersökningen 

tryckt hårt på att den etiska aspekten har en stor värderoll för alla Kungliga 

Hovleverantör. Den är till viss del ett krav för att bli utsedd till Kunglig Hovleverantör. 

Det finns däremot olikheter kring hur företagen tar sig an etiken genom exempelvis CSR-

arbete eller miljöarbete. Kunderna menar att de inte har någon uppfattning om huruvida 

det finns särskilda värderingar som genomsyrar alla Kungliga Hovleverantörer. Kunderna 

förväntar sig däremot att Kungliga Hovleverantörer arbetar med etik- och miljöfrågor. Få 

av kunderna är medvetna om de värdefrågor Sporrong arbetar med. Det är ett bevis på att 

kärnvärdena kommuniceras på ett otydligt eller otillräckligt sätt till kunden. Enligt Keller 

(1993) förmedlar kärnvärdena vad företaget står för och vad kunden förvänta sig. Med 

utgångspunkt i Kapferers (2008) identitetsprisma och i analysverktyget kan vi se att 

otydligheten eller otillräckligheten skapar ett gap och om dessa aspekter inte förbättras är 

risken att gapet ökar. Av de kunder som är medvetna om Sporrongs arbete kring etik och 

samhällsansvar är det företag som själva ställt sig frågande eller blivit informerade kring 

arbetet då det är av betydelse för det företaget. Situationen kan vara sådan att kunderna 
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har förväntningar på Sporrongs värderingar som Kunglig Hovleverantör och att det 

faktum att dessa inte motbevisas är tillräckligt för att det ska ha fortsatt förtroende för 

Sporrong. Det är viktigt att Sporrong kommunicerar dessa värdefrågor i största möjliga 

mån för att kunden ska kunna skapa sig en bild av företagets visioner (Dowling, 2001). 
 

Som tidigare nämnts är de kunder som är medvetna om kärnvärdena kunder som 

Sporrong tror behöver denna information i sitt beslutsfattande, företag där det har 

betydelse för beslutsprocessen. Samtidigt kan man argumentera för att många företag i 

Sverige värdesätter ett gott arbete för miljön och samhället. Omedvetenheten hos 

kunderna angående kulturfaktorn är inte bara ett bevis på att dessa inte kommuniceras 

tillräckligt väl. Det kan inte uteslutas att Sporrong tappat befintliga kunder till 

konkurrenter eller förlorat upphandlingar till följd av detta gap. Det är naturligtvis bra att 

Sporrong som Kunglig Hovleverantör är stolta över att de lever upp till de etiska krav 

som ställs på företag med denna kvalitetsstämpel. Man bör dock inte ta för givet att 

kunderna är medvetna om detta krav. Möjligheten att minska eller eliminera gapet ökar 

med en tydlig kommunikation kring vilka värdefrågor man arbetar hårt med, då det kan 

ha en betydande del i kundernas beslutsprocess (Kapferer, 2008). Vi anser att det är ett 

onödigt misstag att begå, då Sporrong gör att gediget jobb för både samhället och miljön. 

Detta gap är befintligt i den mån att Sporrong inte kommunicerar sina värdefrågor och det 

arbete man gör för samhället till kunderna. Gapet kan dock inte sägas existera utifrån den 

aspekten att Sporrong motbevisar kundernas förväntningar kring denna faktor. Det tredje 

gapet kan därför anses vara befintligt men skulle kunna elimineras med hjälp av en 

tydligare kommunikation (Kapferer, 2008).   
 

Det fjärde gapet behandlar Sporrong och kundernas uppfattning av självbilden. Det kan 

uppstå när företaget inte har en underliggande bild av hur kunderna ser sig själva, alltså 

när varumärkesidentiteten krockar med kundens självbild (Kapferer, 2008). Denna faktor 

är i undersökningen den som har tydligast likhet mellan Sporrong och deras kunder. 

Sporrong i egenskap av Kunglig Hovleverantör tror att deras kunder ser på sig själva med 

traditionalitet och företag som värnar om kvalitet. Det är dessa egenskaper kunderna tror 

att gemene kund till Kungliga Hovleverantörer ser som viktiga hos sig själva. Därmed 

kan kvalitetsstämpelns identitet till viss del antas tillfredsställa kundens behov (Aaker, 

D.A., 1996). Sporrongs bild av deras kunder stämmer väl in på kundernas egna bilder av 

sig själva. Ur det hänseendet bidrar denna faktor positivt till likheterna mellan 
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varumärkesidentiteten och varumärkesbilden (Aaker, J.L., 1997). Det som genomgående 

återkommer i intervjuerna är just kvaliteten på produkten och att kunderna värdesätter 

detta väldigt högt i förhållande till pris. Det är även denna aspekt Sporrong anser vara en 

stor del av kundernas självbild. Kundernas bild av sig själva stämmer väl överens med 

den bild de har av Sporrong som företag. Den krockar således inte med självbilden. 

Sporrong kan därmed anses ha ett gott öga för vilken självbild deras kunder har och de 

kommunicerar ingenting som motsäger kundernas självbild, snarare tvärtom. Det fjärde 

gapet anses därmed vara obefintligt (Kapferer, 2008).  
 

Kapferer (2008) anser att varumärkesidentiteten innehåller varumärkets speciella värde 

och utmärkande drag. Eftersom de varumärkesfaktorer som återfinns i Kapferers (2008) 

identitetsprisma adderar till det speciella värdet och de utmärkande dragen har dessa 

faktorer en del i varumärkesidentiteten. Det måste dock tilläggas att det är 

varumärkesbilden som är mottagarens uppfattning av varumärkesidentiteten (Kapferer, 

2008). Den sammanfattas som det totala intrycket som påverkar hur konsumenten 

uppfattar ett varumärke, hur konsumenten identifierar det och hur konsumenten 

differentierar varumärket från andra (Kapferer, 2008). Därav bidrar varumärkesfaktorerna 

i Kapferers (2008) identitetsprisma tillsammans med företagets kommunikation av 

kvalitetsstämpeln till hur kundens varumärkesbild ser ut (De Chernatony, 1999). Gapens 

vara eller icke vara kan till viss del påvisas av hur väl Sporrongs varumärkesidentitet av 

det Kungliga Hovleverantörsskapet stämmer överens med kundernas varumärkesbild av 

detsamma. Då undersökningen visat att gapet kring den fysiska faktorn och gapet kring 

kulturfaktorn existerar kan inte varumärkesidentiteten och varumärkesbilden antas 

överensstämmande. Diskrepanserna kring dessa faktorer motarbetar det ultimata målet, 

vilket är att varumärkesidentiteten och varumärkesbilden är identiska eller utan större 

skillnader.    
 

Undersökning har visat att delar av gapen existerar eller tenderar att uppstå om inga 

åtgärder genomförs. Den har även visat att gapen inte var av den omfattning som vi i 

inledningen av detta arbete befarade. Gapet i den fysiska faktorn beror främst på att 

Sporrong varit inkonsekventa i sitt användande av loggan och otydliga i sin 

kommunikation gentemot kunden (Kapferer, 2008). Anledningen till gapet i kulturfaktorn 

är främst att kommunikationen kring värderingar och värdefrågor som Sporrong som 

Kunglig Hovleverantör arbetar med inte har varit tillräcklig eller konsekvent mot kunden 
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och därmed skapat en okunskap hos kunden (Kapferer, 2008). Vår studie har bevisat att 

det inte finns ett gap i personlighetsfaktorn och självbildsfaktorn i Sporrongs 

kommunikation av sitt Kungliga Hovleverantörsskap. 

 

6. Slutsats 

Utifrån ovanstående analys har följande aspekter noterats i det kommunikativa 

förhållandet för kvalitetsstämpeln Kunglig Hovleverantör mellan Sporrong och dess 

kunder: 

 

 

• I analysen har vi i enlighet med syftet identifierat de diskrepanser som finns i 

Sporrongs kommunikation av kvalitetsstämpeln Kunglig Hovleverantör i 

förhållande till kundernas uppfattning och förväntan. Vi har analyserat hur 

dessa gap tagit sig uttryck och vi har genom vår analys även påvisat varför de 

kommunikativa gapen kring kvalitetsstämpeln Kunglig Hovleverantör uppstår 

i förhållandet mellan Sporrong och dess kunder.   

 
 

• Både diskrepanser och likheter har återfunnits i hur Sporrong kommunicerar 

kvalitetsstämpeln Kunglig Hovleverantör och vilken förväntning och 

uppfattning kunderna har om kvalitetsstämpeln. Likheterna fann vi i 

personlighetsfaktorn och i självbildsfaktorn, medan diskrepanserna uppstått i 

den fysiska faktorn och kulturfaktorn. 

 
 

• Vi konstaterar att två av fyra gap som återfinns i vårt analysverktyg har 

identifierats i Sporrongs kommunikation av den Kungliga 

Hovleverantörsstämpeln. De gap som i dagsläget finns och tenderar att bli 

större om det inte åtgärdas är kommunikationen av den fysiska faktorn och 

kulturfaktorn. Den främsta anledningen anser vi vara otydlighet och 

inkonsekvens i kommunikationen av dessa i varumärkesfaktorer. 
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• Vi kan konstatera att två av fyra gap inte återfunnits i undersökningen av 

Sporrongs kommunikation av kvalitetsstämpeln Kunglig Hovleverantör. 

Sporrong har därmed lyckats tillgodose kundens förväntan och kommunicerar 

personlighetsfaktorn och självbildsfaktorn på ett tydligt och konsekvent sätt, 

samtidigt som kommunikationen inte motsäger kundernas uppfattning. 

Sporrong lever även upp till den bild de skapar kring dessa faktorer. Gap 2, 

som behandlar personlighetsfaktorn och Gap 4, som behandlar 

självbildsfaktorn, anser vi därmed inte existerar i Sporrongs kommunikation 

av sitt Kungliga Hovleverantörsskap.  

 
 

• Undersökningen har visat att den varumärkesidentitet som Sporrong skapat för 

det Kungliga Hovleverantörsskapet till stor del stämmer överens med kundens 

varumärkesbild. Vi måste ta hänsyn till att det är fler än de fyra faktorerna 

som vi omnämnt i denna uppsats som spelar roll för varumärkesidentiteten och 

varumärkesbilden. Då det i vår studie är två av fyra gap som till viss del 

uppstår tillsammans med det faktum att andra faktorer spelar in, så kan vi inte 

avgöra hur mycket varumärkesidentiteten och varumärkesbilden skiljer sig. 

Däremot kan vi dra slutsatsen att dessa två inte har tillräckligt stora likheter 

för att anses vara helt tillfredsställande. 

 
 

• Undersökningen har visat att det Kungliga Hovleverantörsskapet bidragit 

positivt till Sporrongs varumärke. Ingenting i vår undersökning visar det 

motsatta. Det är främst i hur stor utsträckning Sporrong kommunicerar 

kvalitetsstämpeln som bestämmer huruvida kunderna har en stark eller svag 

bild av det Kungliga Hovleverantörsskapet som kvalitetsstämpel. 

Undersökningen visar tydligt att kvalitetsstämpeln Kunglig Hovleverantör är 

ett mervärde för Sporrong.   
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 6.1 Förslag på förbättringar till Sporrong 

Då vi i vår studie konstaterat att vi funnit existerande gap i den fysiska faktorn och i 

kulturfaktorn, samtidigt som vi argumenterat för vilka konsekvenser detta kan få för 

kundens varumärkesbild av det kungliga Hovleverantörsskapet, redovisar vi förslag på 

förbättringar nedan. 

 

 

• Det kan vara av värde för Sporrong att se över användandet av loggan och att 

arbeta mot en mer konsekvent exponering för att minska diskrepanserna i gap 

1, den fysiska faktorn, i framtidens kommunikation med nya potentiella 

kunder. Undersökningen ger en tydlig skillnad mellan äldre och nya kunder. 

Vi kan se att medvetenheten för hur loggan ser ut och synen på hur mycket 

och var loggan används avtar ju nyare kunderna är. Detta är ytterligare ett 

bevis på att det är viktigt för Sporrong att minimera detta gap genom att vara 

mer konsekventa och tydliga i sin kommunikativa exponering av loggan. Det 

är i slutändan endast Sporrong som kan se till att alla deras kunder exponeras 

för loggan. Denna faktor torde vara den lättaste, då fysiken kring 

kvalitetsstämpeln redan är förutbestämd. För Sporrong handlar det om att vara 

tydligare i sin kommunikation av fysiken. 

 
 

• Angående frågan om gapet i kulturfaktorn är problematiken varken att 

Sporrong genom sitt Kungliga Hovleverantörsskap bär på osunda värderingar 

eller värderingar som är motsägelsefulla i förhållande till kundens värderingar. 

Problematiken ligger istället i att företaget kommunicerar sina värderingar och 

värdefrågor på ett otydligt sätt. Bristen hos Sporrong ligger därmed inte i att 

de misslyckas med att leva upp till kundernas förväntningar eller brister i 

förståelse för kundens uppfattning, utan att man inte gör kunderna mer 

medvetna om att man arbetar hårt för att säkerhetsställa produktionen av 

produkterna och arbetet med miljöfrågor. Detta gap kan Sporrong eliminera 

genom att ha tydligare kommunikation kring vilka värdefrågor man arbetar 

med, inte bara till kunder som tros vara intresserade, utan till samtliga kunder. 

Genom en mer konsekvent tydlighet minskar risken för okunskap hos kunden.  
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6.2 Förslag till framtida forskning 

Denna studie illustrerar hur gap kan uppstå mellan ett företags kommunikation av en 

kvalitetsstämpel och kundens uppfattning och förväntan av kvalitetsstämpeln. Det kan 

därför vara av intresse att i framtida forskning utreda om det finns andra aspekter än de vi 

har tagit upp som kan skapa diskrepanser och gap i kommunikationen av en 

kvalitetsstämpel eller tilläggsmärkning. I Kapferers (2008) identitetsprisma återfinns två 

faktorer som vi uteslutit i undersökningen då vi inte ansåg att de hade någon relevans för 

vårt studieobjekt med Kunglig Hovleverantör som kvalitetsstämpel. Med det sagt finns 

det inget som säger att dessa faktorer inte har någon betydelse för andra typer av 

kvalitetsstämplar och tilläggsmärkningar. Vidare kan det vara av intresse att undersöka 

om samma problematik som vi ämnade undersöka kan uppstå kring andra 

tilläggsmärkningar och kvalitetsstämplar som till exempel Svanen-märkning. Det bör 

finnas ett forskningsvärde i att se huruvida det skiljer sig i gapen mellan kvalitetsstämplar 

som har tydliga garantier och riktlinjer kring vad märkningen står för i förhållande till den 

kvalitetsstämpel vi undersökt, vilken är den totala motsatsen. Fortsatta studier skulle 

kunna gå djupare i en enskild faktor i Kapferers identitetsprisma för att få en djupare 

förståelse kring hur kommunikativa gap uppstår mellan företag och konsument. Detta 

skulle ge större utrymme att komma fram till konkreta lösningar till hur företag kan 

minska dessa kommunikativa gap.  
 

Studien har belyst huruvida en kvalitetsstämpel eller tilläggsmärkning är av värde för ett 

företag och om den har betydelse för kunden. Det vore av intresse att i framtida studier 

undersöka om andra kvalitetsstämplar har olika stora mervärden för företag eller om det 

främst handlar om hur företag kommunicerar kvalitetsstämpeln. Det finns idag många 

kvalitetsstämplar och tilläggsmärkningar, inte bara på den svenska marknaden utan över 

hela världen. Det vore av intresse att undersöka hur dessa kvalitetsstämplar skiljer sig åt 

och om det skiljer i synen på kvalitetsstämplar inom olika kulturer och länder.  
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 Appendix 1 - Intervjufrågor till Sporrong 

Allmänt 

- När blev ni Kungliga Hovleverantörer? 

- Värdesätter ni det faktum att ni är Kungliga Hovleverantörer högt? 

- Vad adderar det Kungliga Hovleverantörsskapet till ert företag? 

- Hur kommunicerar ni ert Kungliga Hovleverantörsskap till kunden? 

- Hur vill ni genom denna kommunikation bli uppfattade? 

- Vad är er uppfattning om kungligt hovleverantörsskap som varumärke? 

- Tror ni att kunden är väl medveten om att ni är Kungliga Hovleverantörer? 

- Tror ni att kunden väljer er framför andra tack vare att ni är Kunglig Hovleverantörer? 

 

Gap 1 

- Tror ni att era kunder är medvetna om hur loggan för Kungliga Hovleverantörer ser ut? 

- Hur använder ni er av loggan i er kommunikation och kring era produkter? 

- Tror ni att era kunder uppfattar att ni använder loggan mycket eller lite i er 

kommunikation? 

- Tror ni att er exponering av logotypen i samband med era produkter och i andra 

sammanhang är avgörande för om era kunder vet att ni är Kungliga Hovleverantörer eller 

inte? 

- Tror ni att de olika exponeringarna av logotypen i samband annan kommunikation, som 

till exempel hemsida, är avgörande för om era kunder vet att ni är Kungliga 

Hovleverantörer eller inte? 

 

Gap 2 

- Ett varumärke har ofta olika egenskaper som exempelvis hög kvalitet. Vilka egenskaper 

har Kungliga Hovleverantörer? 

- Vilka egenskaper har ni som stämmer bra in på Kungliga Hovleverantörer? 

- Vilka förväntningar tror ni att kunden har på era egenskaper som Kunglig 

Hovleverantör? 

- Kommunicerar ni egenskaper som inte stämmer överens med Kungliga 

Hovleverantörers egenskaper? 

- Arbetar ni aktivt med att kommunicera dessa egenskaper till kunder? 
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Gap 3 

-Vad i historiken kring Kungliga Hovleverantörer påverkar er och på vilket sätt? 

- Vilka värderingar kan sammankopplas till kungligt hovleverantörsskap? 

- Finns det några värderingar eller värdeord som har koppling till varumärket Kungliga 

Hovleverantörsskapet? 

- Finns det några värderingar kring varumärket Kungliga Hovleverantörer som ni som 

företag tar avstånd från? 

 

Gap 4 

- Hur tror ni att er målgrupp ser sig själva? Vilket typ av företag handlar av en Kunglig 

Hovleverantör? 

- Vilka känslor tror ni att det Kungliga Hovleverantörsskapet skapar hos kunden? 

- Finns det  något med varumärket Kunglig Hovleverantör som kan påverka kundens bild 

av sig själv? 

- Finns det några särskilda attribut i varumärket Kunglig Hovleverantör som kan krocka 

med kundens självbild? 

 

Appendix 2 - Intervjufrågor till kund 

Allmänt   

- När blev Sporrong en av era leverantörer? 

- Är du medveten om att Sporrong är Kungliga Hovleverantörer? 

- Vad vet du allmänt om Kungliga Hovleverantörer? 

- Har ni tidigare gjort några affärer med Kungliga Hovleverantörer? 

- Varför valde ni Sporrong framför andra företag med liknande produkter? 

- Tycker du att kvalitetsstämpeln Kunglig Hovleverantör bidrar positivt eller negativt för 

ett varumärke? Varför? 

- Upplever du att Sporrong har kommunicerat att företaget är Kungliga Hovleverantörer 

och hur? 

 

Gap 1   

- Är du medveten om hur varumärket Kunglig Hovleverantör ser ut? 

- Hur känner du igen att ett företag är Kunglig Hovleverantör? 

- Är du medveten om hur Sporrong använder sig av loggan för Kungliga Hovleverantörer 

i sin kommunikation eller på sina produkter? 
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- Har du någonsin kommit i kontakt med det Stora Riksvapnet i din kommunikation med 

Sporrong? 

- Anser du att Sporrong använder det Stora Riksvapnet för lite eller för mycket i sin 

kommunikation? 

 

Gap 2 

- Vilka egenskaper anser du karaktäriserar Kungliga Hovleverantörer? 

- Upplever du att Sporrong lever upp till dessa egenskaper? 

- Vilka egenskaper kommunicerar Sporrong att de besitter? 

- Lever Sporrong upp till förväntningarna? 

- Sporrong vill genom sitt Kungliga Hovleverantörsskap kommunicera särskilda 

egenskaper. Vilka tror du att dessa är? 

- Upplever du att Sporrong lever upp till egenskaperna? 

 

Gap 3 

-Upplever du att det finns något i historiken kring Kungliga Hovleverantörer som 

påverkar Sporrongs kommunikation? 

- Hur tycker du Sporrong kommunicerar värderingar? Har du uppfattningen att de tydligt 

tar ställning för värdefrågor? 

- Tycker du att de värderingar Sporrong har speglar det faktum att de är Kunglig 

Hovleverantör? 

- Stämmer dessa normer och värderingar överens med de värderingar som ni har? 

 

Gap 4 

- Vad är er självbild? Vilken syn har ni på er själva som företag? 

- Vilken typ av målgrupp anser du Kungliga Hovleverantörer vänder sig till? 

- Skapas någon särskild känsla till följd av att ni använder produkter från en Kunglig 

Hovleverantör? 

 

 

 

 

 

 


