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Urval av våra kunder

Målsättningar för designprogrammet
Hur positionerar vi Sverige som ett designland och i sin tur ökar målgruppens intresse för
Sverige och svensk design?
Öka designturism
till Sverige

Öka kännedom och stärka varumärket Sverige som designland

Öka export av
svensk design

KOMMUNIKATIONSPLATTFORM

VEM?

VAD?

HUR?

Vilken målgrupp vill vi
kommunicera till?

Vad är vårt
huvudbudskap?

Hur aktiverar vi
strategin?

ANALYSOMRÅDEN

OMVÄRLDEN

MARKNADER

MÅLGRUPPER

KONKURRENTER
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Djupintervjuer
Experter och frontrunners

Online Community
30 konsumenter
4 marknader

Trendrapporter

Social Listening

Konkurrensanalys
12 länder/11 städer

Foresight Factory
LynxEye Power Trends

Influenceranalys

Besöksanalys

Kvantitativ studie

TCI

5 länder
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Konkurrensanalys - kommunikation

De ledande länderna kommunicerar design på ett
konservativt sätt, få som lyfter nytänkande
Stort
design/mode/
arkitekturfokus

Litet
design/mode/
arkitekturfokus
Nostalgiska
Källa: Respektive lands egna digitala kanaler

Moderna
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Konkurrensanalys - kommunikation

Det är snarare specifika städer som lyfter
design, mode och arkitektur
Stort
design/mode/
arkitekturfokus

Köpenhamn

SanFran

Milano

Paris
Berlin

London
Barcelona

NY

Miami

Tokyo
Seoul

Litet
design/mode/
arkitekturfokus
Nostalgiska

Källa: Respektive lands egna digitala kanaler

Moderna
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Keywords:

Sociala kanaler – Design

[name of destination]
+ design

Även i sociala kanaler pratar man om
städer snarare än länder i samband med design
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Keywords:

Sociala kanaler – Zoom på Skandinavien

[name of destination]
+ design

Danmark nämns betydligt oftare än Sverige
tillsammans med ”design” och även skandinavisk
design är starkare som begrepp än svensk design
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Keywords:

Sociala kanaler – Design

Sweden + Design

Det pratas mest om skandinaviska
interiörer i samband med svensk design

Svensk/Skandinavisk
stil beskrivs som:
•
•
•
•
•
•

Modern
Innovativ
Hållbar
Enkel
Funktionell
Minimalistisk
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Sociala Listening – Design

~10% av alla omnämningar relaterade till svensk
design är kopplade till IKEA

IKEA
museum

Kanye
West
designa
för IKEA?

IKEA designsamarbeten
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Keywords:

Sociala kanaler – Mode

Sweden + Fashion

Svenskt mode är ofta kopplat till
hållbarhet och samhällstänk

Hållbarhetsinitiativ

Etisk
supply
chain

Mode
som gör
skillnad

Ecofriendly
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Keywords:

Sociala kanaler – Arkitektur

Sweden + Architecture

Svensk design och arkitektur
karaktäriseras av inslag från naturen
Inslag av trä
i interiörer

Skyskrapa i
trä
Tunnelbana
med naturmaterial
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Keywords:

Sociala kanaler – Arkitektur

Sweden + Architecture

Ett annat engagerande ämne
är framtidsorienterad arkitektur
Hållbar
design

Utveckling
av nya
material

Design för
att förbättra
framtida
livsstil
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Drivkrafter och frustrationer

Målgruppen ”Dessies” går igång på nyfikenhet som öppnar
upp sinnet snarare än det som stänger det
Drivkrafter i livet

“What excites me is trying new
things in life”

• Nyfikenhet – motivation är att tänka nytt och testa nytt
• Öppet sinne – tar gärna till sig nya idéer och nya kulturer
• Utveckling – strävan efter ett ständigt lärande

“I loooove learning new things, I
love to discover things and just
like to dunk into new topics. So
my ambition is to always keep
learning and I am motivated by
my curiosity.”

Frustrationer i livet
• Trångsynta människor – som har fördomar och saknar
nyfikenhet
• Stress – vill ha mer tid över till det som är viktigt och ger
mening i livet
• Oro över det osäkra läget i världen – både politiskt, men
också vad gäller hushållning med planetens resurser

“People who openly spread their
prejudices annoy me. People who
try to offend other people just for
jokes. People who believe
everything they hear in media.”
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Intresse för respektive designområde

Arkitektur är det designområde som starkast förknippas
med resande
Design

• Design är ett uttryck för kreativitet
• Bra design ska lösa problem och
utforska nya möjligheter för att
förbättra människors liv

“I love all types of design, especially since I
do embrace creativity in general. It's a form
of self-expression, which is definitely
something I find is inspiring.”

Mode

Arkitektur

• Personligt och handlar om att
uttrycka vem man är

• Fascineras mest av byggnader som
har en intressant story

• Ute efter att hitta unika guldkorn som
skapar en personlig look

• Gillar att spontant upptäcka nytt och
förstå hur arkitekturen skiljer sig
mellan kulturer och tidsperioder

•“Fashion is about expressing your identity,
showing someone who you are through
your fashion choices and using your clothes
to tell someone something about you.”

“I really like buildings that have some history
behind them, whether they are suitable for
modern day living or a place to visit and
learn it's story and place in history,”
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“I'm a bit of an explorer. I like to take in the sights
and really enjoy my trips. See the buildings, their
intricate details, learn their history and more. I look
for something that stands out, that is unique for it's
beauty, for everything that the building stands for,
that is the design I look for when travelling.”

Designturism

När Dessies reser vill de
komma bort från de
vanligaste
turistattraktionerna och
djupdyka i lokala kulturen
Pratar oftare om att uppleva kulturen än att uppleva
design per se.
Kultur inkluderar dock design, mode och arkitektur,
men även maten och människorna.

Komma bort från de vanliga turistattraktionerna och
upptäcka sina egna guldkorn.

Reser främst för att uppleva arkitektur.
Design och mode skapar snarare atmosfären av
resmålet, vilket är en betydande anledning i sig.
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Bilden av Sverige

Bilden av Sverige är positiv, dock är kännedomen
begränsad kring specifika designattraktioner
•
•
•
•

Positiv bild av Sverige och de svenska värderingarna
Ett progressivt och rent land
Svenskar upplevs vara öppensinnade, liberala, lugna, samtidigt varma och vänliga
Naturen är viktig för bilden av Sverige och det är en av de främsta dragkrafterna
för att resa hit
Bra känsla för vilka vi är, men svårt att sätt ord på konkreta exempel

“I think the
Swedish lifestyle
is tolerant, open,
sustainable and
respectful.”
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Vår kvalitativa research kompletterades
med en kvantitativ studie
DEN KVANTITATIVA STUDIEN INNEFATTAR:

DESIGNMÅLGRUPPEN
DESSIES

5

MARKNADER
USA, UK, Frankrike,
Tyskland, Japan

750
RESPONDENTER
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Vad innebär design/designupplevelser för Dessies?

Inom design, mode och arkitektur finns tydliga intresseområden
DESIGN

ranking av alla intressen

MODE

Shoes
41%

Accessories
33%

ARKITEKTUR

Craft
34%

ranking av alla intressen

Interior design
39%

ranking av alla intressen

Fine arts
31%

Historical
architecture
45%

Källa: LynxEye Quantitative Study, October 2016

Landscape
architecture
38%

Visual design
26%

Classic
fashion
30%

Watches
29%

Architectural style
32%

Interior architecture
31%

Question: Q15 “Everyone has different interests; please select all those areas below in which you have a strong interest.”
Based on UK, US, France and Germany
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Brand funnel

Vi är kategoriledare gentemot de
övriga skandinaviska länderna
Sverige
CONSIDERATION

Italien

59%

Frankrike

SHARE OF
TRAVELS 1

40

14%

53

36

Tyskland
CONSIDERATION

Finland

47%

6

PREFERENCE

SHARE OF
TRAVELS 1

3%

365
11%

1 Share of travels visar andelen av alla resor som senaste 5 åren gått till landet

Källa: LynxEye Quantitative Study, October 2016

South Korea

37%

8

16%

7

5

6
2%

2%

1%

397

104
3%

162
11%

Nederländerna

38%

3%

3%

35

3%

Danmark

9

14

7%

141

37%

34%

19
9%

13%

Norge

50%

22

9%

115

15%

15%

UK

48%

19

13%

29%

5%

Japan

43%

71%

73%
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PREFERENCE

USA

3%

120

5%

203

10%

510

4%

Q11 (Consideration) “If you would go on a trip to experience design, fashion and/or architecture, which of the countries
below would you consider visiting?“
Q12 (Preference) “If you would go on a trip to experience design, fashion and/or architecture, which country would you
prefer visiting?”
Q13 (Brand Penetration) “When was the last time you visited the countries below?”

Vilka länder föredrar målgruppen framför Sverige?

Sverige tappar mest preferens gentemot
Italien och Frankrike

Bas: Överväger men föredrar inte Sverige

Källa: LynxEye Quantitative Study, October 2016

Q11 (Consideration) “If you would go on a trip to experience design, fashion and/or architecture, which
of the countries below would you consider visiting?“
Q12 (Preference) “If you would go on a trip to experience design, fashion and/or architecture, which
country would you prefer visiting?”
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Våra inkluderande värderingar
kommer spela en viktig roll
vilken väg vi än väljer.
Och de kommer bli viktigare!

Men våra värderingar är inte nog för
att driva preferens.

Vi måste addera något mer.

Positionen kopplar samman vårt inkluderande synsätt och siktar på att
addera attribut som driver designturism till Sverige
Classic
γ=0,5
Heritage
γ=0,5

Open-minded
Progressive
Equality

Accessible
γ=0,3

Socially

Inclusive
γ=0,2

responsible

Premium
γ=0,4

Sustainable

Natural
γ=0,1
Smallscale
γ=0,2

Applied
Design
γ=0,4
Conceptual
Style
γ=0,4

Daring
Curious
γ=0,4
Hipster
γ=0,3

Up-n-coming
Open-minded

Trendy
Sophisticated
Creative

Open-minded
Creativity

Equality
Progressive
-------Creative

Innovative

Innovation High-tech
tech
Digital design
γ=0,3

Innovative

γ – Gamma correlation between position and brand preference
Källa: LynxEye Quantitative Study, October 2016
Q12 (Preference) “If you would go on a trip to experience design, fashion and/or architecture, which country would you prefer visiting?”
Q14 (Brand Monitor) ”Please indicate which country/countries you think apply to each statement…”
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Den här positionen bygger på en tydlig
konsumentlogik som ger oss en möjlighet att vara
både attraktiva och unika

Inkluderande och
tillåtande samhälle

Öppet & kreativt mindset

Nytänkande idéer
och lösningar

Ett inkluderande och tillåtande samhälle är också ett öppensinnat samhälle.
Ett öppet sinne ger förutsättningar för kreativitet.

Kreativitet skapar nytänkande idéer och lösningar.

26

Kommunikationsplattformen – Communication Insight

Openness and curiosity is the starting point for
creative new thinking, rather than nostalgic
elitism – That’s a design destination that makes
me dream and gives me new perspectives.
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Kommunikationsplattformen – Strategic Message

Driven by equality. Solutions by creativity.

Ska vara kärnan i all kommunikation och ge strategisk riktning.
Ska fånga våra två huvudkomponenter i positionen:
Våra inkluderande värderingar <> Vårt idérika framåtblickande
Det behöver inte vara copy-lösningen, men får gärna vara skarpt formulerad.
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Kommunikationsplattformen – Strategic Message

Vi är tillåtande och öppensinnade
Vi är toleranta för nya perspektiv
Vi demokratiserar

Vi är framåtblickande och nytänkande

Vad är det?

Vi är kreativa problemlösare
Vi är innovativa och drivna
av meningsfullhet

Vi inkluderar

Driven by equality. Solutions by creativity.

Vad är det inte?
Vi är inte likformade

Vi är inte bara framtiden

Vi behöver inte alltid vara, eller ha det, exakt lika

Vi är inte galna och testar för testandets skull

Vi är inte ett politiskt ställningstagande

Vi är inte high-tech för high-tech skull
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Kommunikationsplattformen – Strategic Message

Exempel i linje med vår strategi:

H&M Concious

Hövding

Skor för synskadade

Carin Rodebjer

Transformative
Apartments

Skyskrapa av trä

Stockholms
Tunnelbana – Konst

Transparent trä

Stockholm Design
Week

Förflyttning av Kiruna

BO01 - Malmö

IKEA Design
museum
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KOMMUNIKATIONSPLATTFORMEN

K O M U N I K A T I O N S M Å L S Ä T T N I N G A R

Affärsmål: Öka turism till Sverige och export av svensk design
Beteende: Öka övervägande att resa till Sverige (70%)

Attityd: Ledarskap av creative; ägarskap av innovative, progressive, equal, open-minded

S T R A T E G I S K T

B U D S K A P

Driven by equality.
Solutions by creativity.

K O M M U N I K A T I O N S I N S I K T

Openness and curiosity is the starting
point for creative new thinking, rather
than nostalgic elitism – That’s a design
destination that makes me dream and
gives me new perspectives.

B A R R I Ä R E R

Kunskap om Sverige som en kreativ och inkluderande
designdestination
Ägarskap – Hur vi differentierar oss själva som en
inkluderande och kreativ designdestination
V E R K T Y G S L Å D A

Storytelling ǀ Aktivera influencers ǀ Internationell samlingspunkt ǀ Hjälpa & förenkla

32

Tack för att ni lyssnade!

