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ABSTRACT 

 

The furniture retail industry in Sweden has gone trough large changes during the last decades. 

Today the industry is tough and in the maturity stage where few new companies enter, 

especially if they do not have a unique offer. The furniture companies have become larger and 

fewer, the changes have lead to difficulties for smaller and medium sized companies to grow 

and be profitable.  

 

Our purpose is to analyse, evaluate and compare three smaller companies in Stockholm with 

the intention to find what kind of marketing strategies they are using to survive on the 

Swedish market. First we interviewed the three companies to see what they do to survive on 

the market, then we asked 100 persons to fill in a questionnaire to see if they had the same 

opinion as the companies described.  

 

With help from theories we prepared questions which laid the foundation to the empirical part 

of the essay.  

 

The result from this study shows that the three companies differ from each other when it 

comes to using relationship marketing and placing the customer in the centre. All of them are 

aware of the importance of doing so, but because of different limits and possibilities they can 

not fully adjust everything to the customer. None of those three have clear formulated 

marketing strategies, but they all tend to focus on service in the stores and good quality 

products.  

 

A conclusion is that small companies have to focus on a start position in the market which the 

larger competitors have not notice, or have chosen to ignore. If they do not have a unique 

offering, it may not be worth entering this competitive and mature market. The most 

important competitive factors are quality and service, since the small companies can not 

compete with the larger competitors on the price.  
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1. INLEDNING 

I det här avsnittet presenterar vi en generell bakgrund, problemdiskussion, 

problemformulering, syfte samt avgränsning av uppsatsen.  

1.1. Bakgrund 

I början av 1900-talet var möbeltillverkningen framförallt i Skåne och Småland omfattande.1 

Enligt samma källa bedrevs möbeltillverkningen främst av små familjeföretag. Samma 

författare berättar vidare att den svenska möbeltillverkningen genom åren har gått igenom 

ofantliga förändringar som medfört drastisk ökning av möbelindustrin. Berättaren påpekar att 

på 1950-talet började många företag att slås ihop för att nå en effektivare produktion. 

Kraftfulla strömmar av importerade produkter till låga priser under de senaste åren har gjort 

att möbelbranschen blivit allt hårdare och tvingat företag att söka nya vägar.2 De företag som 

inte köptes upp lades ned.3  

 

IKEA är ett möbelföretag som starkt bidragit till de stora förändringar inom den svenska 

möbelindustrin.4 Förändringarna började på 1950-talet i och med att Ingvar Kamprad 

grundade det världsberömda möbelföretaget IKEA, som idag är världens största 

möbelföretag. 5 Samma källa berättar att IKEA är inriktat på att sälja funktionella och billiga 

möbler i skandinavisk design.  

 

Efter andra världskriget ökade svenska folkets köpkraft och det fanns utrymme för 

storsatsning på möbler.6 I de svenska hemmen väcktes ett stort intresse för möbler och 

inredning i och med att många människor flyttade från landsbygden till storstaden, det 

byggdes miljonprojektbostäder.7 Just då, under mitten av 1960-talet öppnades bland annat 

möbelvaruhuset IKEA i Kungens Kurva och erbjöd kvalitetsprodukter till låga priser samt 

uppfyllde kundernas behov.8  

 

                                                 
1Larsson & Malmberg (1997)  
2http://www.borastidning.se 
3http://www.handelskammaren.net 
4Brege, Milewski & Berglund (2001) 
5http://www.ikea.se 
6Björk (1998)  
7Möbler & Miljö (2001) s.11 
8Björk (1998) 
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Under slutet av 1970-talet utbröt ett möbelkrig i Stockholm i och med att flera möbelkedjor 

öppnades samtidigt, exempel är Obs Interiör och Mobilia.9 Samma källa framhäver att det 

fanns företag, till exempel Bodés Möbler som höll låga priser men det var och är fortfarande 

omöjligt att attackera IKEA på prisfronten. Ett annat företag, som har funnits sedan 1938, och 

som idag är ensamma på den svenska marknaden om att bara sälja svensktillverkade möbler, 

är Carneruds.10 I intervju med företagets VD framgår det att Carneruds är ett envist företag 

som har följt sin filosofi och vägrat ändra den trots samhällets utveckling. Enligt John 

Eriksson, VD för Carneruds, har samhällets utveckling, importen samt konkurrensen gjort att 

kvalitetn inom möbelbranschen sjunkit kraftigt.11  

 

Under slutet av 1980- och i början av 1990-talet satte import stor press på möbelbranschen i 

Sverige.12 Det förde med sig att allt mer halvfabrikat köptes från utlandet medan 

slutmontering samt försäljning av produkter skedde i Sverige, berättar samma källa vidare. I 

och med detta minskade antalet svenska tillverkare kraftigt, samtidigt som många företag 

hade svårt att sälja sina produkter på grund av att de var för dyra, säger John Eriksson. I 

Stockholm fanns det fram till 1990-talet fem olika möbelaffärer bara på en och samma gata, 

Götgatan och idag återfinns bara en.13  

 

Intresset för möbler och inredning har alltid funnits.14 Författaren till samma artikel menar att 

det idag spikas och tapetseras i svenska hem, det målas om och byggs ut ännu mer än förr och 

trendiga inredningsbutiker erbjuder många olika sorters möbler och accessoarer. Dagens 

kunder är mer medvetna om sina egna behov.15 Enligt samma källa har Sverige de senaste 

årtiondena genomgått flera demografiska omställningar som påverkat konsumentens roll och 

förändrat dennes köpmönster. Några är: ökat intresse för utbildning, fler yrkesarbetande 

kvinnor, invandrare och ensamstående föräldrar. När vi handlar skapar vi oss en identitet, man 

kan säga att vi är vad vi köper.16 Samma författare poängterar att det är lättare idag att vara sin 

egen och identifiera behov eftersom utbudet hela tiden ökar. På sista tiden har olika 

                                                 
 9Ibid s.116-117 
10Carneruds; Intervju med John Eriksson 
11Ibid  
12Ibid 
13Ibid 
14http://www.sn.svensktnaringsliv.se 
15Ekström (1999) s.13 
16Ibid s.15 
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kommunikationssystem, bland annat Internet, bidragit till dramatiska förändringar som 

underlättar för kunderna att själva skaffa sig en marknadsöversikt lokalt men även globalt.17  

 

Butiker som Rostack, Modern Design, Andrea Design och The One är några konceptbutiker 

som är specialiserade på att framförallt sälja originella och annorlunda möbler.18 Enligt 

samma källa har dessa butiker hög personlig service och vissa av de även heminredningsstöd.  

 

År 2001 stod IKEA för nästan hälften av omsättningen i den svenska möbelbranschen.19 Nya 

siffror visar att deras försäljning går bättre nu än någonsin tidigare. Siffrorna som är hämtade 

från Statistiska centralbyrån (SCB) och Handelns utredningsinstitut (HUI), visar att IKEA år 

2004 stod för 43 procent av försäljningen i möbelbranschen i Sverige.20  

 

Samtidigt som IKEA växer minskar antalet andra aktörer på den svenska marknaden.21 

Exempel är Ditzinger som har funnits i ca 100 år men som avvecklade sin verksamhet år 2004 

på grund av höga kostnader samt svårigheter med att bevara och distribuera produkterna.22 

Samma källa nämner även andra företag som inte heller klarade sig på marknaden, Kjelléns, 

Jörgensson, Otto Dahlin och Solna Möbler. De senaste åren har även möbelbutikerna 

Magnolia, Saffran och Läderland varit tvungna att lägga ner sin verksamhet efter bara ett par 

år på marknaden.23 År 1960 fanns det ungefär 2 500 butiker i Sverige. Idag hittar vi bara  

1 854 försäljningsställen.24  

 

Möbelbranschen är en tuff bransch, där väldigt få vågar ge sig in, speciellt om de inte är unika 

och följer med i samhällsutvecklingen.25  

 

                                                 
17Ibid s.253 
18Intervju med Anders Strömberg VD på Sveriges Möbelhandlare  
19http://www.di.se  
20Föreningen Sveriges Möbelhandlares Branschguide 2004 
21http://www.di.se 
22Telefonintervju med två möbelföretag i Stockholm: Westerberg Möbel AB, Gösta och Reces Möbler AB samt 
intervju med Anders Strömberg VD på Sveriges Möbelhandlare  
23Intervju med Arnhild K Tell på Arnhilds Hus  
24Intervju med Anders Strömberg VD på Sveriges Möbelhandlare  
25Carneruds; Intervju med John Eriksson 
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1.2. Problemdiskussion 

Företagen inom möbelindustrin har blivit större och färre.26 Enligt samma källa har stora 

förändringar inom möbelbranschen lett till svårigheter för många små företag att växa och bli 

lönsamma. De största kostnadseffektiva företagen är helt enkelt svåra att konkurrera med.27 

IKEA är helt övertygad om att de har stor potential att växa ännu mer i Sverige.28 Samtidigt 

påpekar de flesta små företag som finns kvar runt om i Stockholm att de kan konkurrera med 

större företag främst genom personlig service till kunderna och genom att nischa sig.29 Vikten 

av byggandet av kundrelationer har för många företag fått stor betydelse.30 Varje enskild kund 

skapar en relation med säljaren som företaget måste utveckla och upprätthålla.31 

 

Inom möbelbranschen är kostnadsjakten en drivande kraft. Företagens nedläggningar beror 

främst på branschens höga kostnader för lagerhållning och distribution.32  

 

Idag är det viktigt för företag inom möbelbranschen att vara med i utvecklingen och veta vad 

kunden vill ha.33 John Eriksson, VD på Carneruds, säger att tiden när folk köpte ett 

möblemang när de satte bo, som sedan skulle hålla livet ut är för länge sedan förbi. Nu vill 

folk att hemmet ska vara i fas med tiden, menar han. 

 

Efter andra världskriget blev efterfrågan på möbler väldigt stor i och med att de svenska 

samhällena växte.34 Längre fram under 1960-talet sattes stor press på företag att allt mer 

importera produkter.35 Enligt samma källa ledde detta till en trend för möbelföretagen att köpa 

allt mer halvfabrikat i utlandet och ansvara för slutmontering och försäljning i Sverige. Det 

var få företag som lyckades med detta.  

 

De senaste decennierna har små företagen på den svenska marknaden fått hård konkurrens 

och verkar idag på en mättad marknad.  

                                                 
26Brege, Milewski & Berglund (2001)  
27http://www.kraftprov.nu 
28http://www.di.se 
29Intervju med två möbelföretag i Stockholm: Westerberg Möbel AB, Gösta och Reces Möbler AB 
30Magisteruppsats: Pedersen & Sahlström (1999)  
31Grönroos (1997) s.137 
32Intervju med två möbelföretag i Stockholm: Westerberg Möbel AB, Gösta och Reces Möbler AB 
33Carneruds; Intervju med John Eriksson  
34Statens offentliga utredningar (1972) s.154 
35http://www.handelskammaren.net  
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1.3. Problemformulering 

Vilka faktorer är viktiga för att små företag inom möbelbranschen ska kunna överleva på den 

svenska marknaden? 

1.4. Syfte  

Syftet med uppsatsen är att analysera, utvärdera och jämföra tre företag, Carin & Carl, 

Arnhilds Hus och Carl Malmsten, i avsikt att ta reda på vilka marknadsföringsstrategier de 

använder sig av för att överleva på den svenska marknaden.  

 

1.5. Avgränsning  
Möbelbranschen för oss är de detaljhandelsföretag som köper och säljer möbler. 

 

Uppsatsen ser inte till den globala möbelmarknaden utan vi avgränsar oss till den svenska 

möbelmarknaden. Företagen i Sverige är indelade i storlekskategorier för att göra det lättare 

att jämföra dessa med varandra. Kategorierna är stora, medelstora, små och mikroföretag. När 

vi talar om små företag inom möbelbranschen så syftar vi främst på de företag som har färre 

än 10 anställda. 

 

Marknadsföring är ett omfattat begrepp och vi kan inte analysera alla verksamheter som 

begreppet innefattar.  

”Marknadsföring består av alla aktiviteter där ett företag anpassar sig själva till sin 

omgivning - kreativt och för lönsamhet”36 

 

Möbelbutiker inriktar sig inte bara på försäljning av varor utan även av tjänster. Dessa kan 

vara till exempel att ge råd till kunden eller inredningstips. Vi väljer att inte studera 

tjänstemarknadsföring utan vi avgränsar oss till massmarknadsföring och 

relationsmarknadsföring.  

 

”Massmarknadsföring är det traditionella sättet att marknadsföra varor genom att inrikta sig 

brett mot stora kundgrupper med snarlika behov.”37 

 

                                                 
36Kotler (1994) s.1 
37http://www.butiksbanken.se 
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”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och 

 interaktion i centrum.” 38 

Massmarknadsföring ser varje köp, som kunden gör, som en enskild transaktion och 

relationsmarknadsföring fokuserar på att behålla etablerade kunder och förstärka relationerna 

till dessa. Dessa samspelar med varandra.39 

 

                                                 
38Gummesson (1999) s.16 
39Magisteruppsats: Pedersen & Sahlström (1999) s.4 
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2. METOD 

I metodkapitlet redogörs tillvägagångssättet för material - och informationsinsamling samt 

vilka metoder som använts för att uppnå syftet med uppsatsen.  

 

2.1. Forskningsstrategier  

Författarna av denna uppsats har valt att göra både fallstudier och surveyundersökningar.  

 

I denna fallstudie ligger fokus på tre små företag inom möbelbranschen. För att genomföra 

studien har uppsatsskrivarna/forskarna tagit hjälp av intervjuer. Eftersom 

undersökningsobjekten består av bara tre företag har det varit möjligt att göra mer djupgående 

och detaljerade undersökningar för att studera hur små företags vardag ser ut på den svenska 

marknaden. De intervjuade personerna är de som äger företagen. Enligt Denscombe 

koncentrerar sig en fallstudie främst på det enskilda fallet eller ett fåtal, samtidigt som den 

studerar på djupet alla olika delar och hur dessa delar inverkar på varandra. Därför anses en 

fallstudie mest lämplig att använda. Studien kräver även i regel att forskaren väljer från en 

omfattande rad av tänkbara händelser, människor eller organisationer ett par av dessa som ska 

undersökas närmare.40 

 

Genom surveyundersökningen har uppsatsskrivarna fått en bredd på uppsatsen samtidigt som 

ny aktuell information har framkommit om hur kunderna uppfattar dessa tre möbelföretag. 

Större delen av undersökningen har genomförts i Gallerian och på Karlaplan i Stockholm där 

personer har blivit tillfrågade att fylla i ett frågeformulär. Resterande del har gjorts genom 

författarnas bekantskapskrets och räknas då som tillfällighetsurval. När forskarna fått 

kundernas uppfattning, analyserat denna och jämfört med de strategier företagen använt sig av 

för att nå ut till sina kunder har det viktigaste syftet med surveyundersökningen uppfyllts. De 

viktigaste kraven på surveyundersökningar är bred och omfattande täckning samt att 

undersökningarna genomförs vid en viss tidpunkt och att de utförs på fältet. 41 

                                                 
40Denscombe (2000) s.41-42 
41Ibid s.12, 24-25 
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2.2. Forskningsansats 

Denna uppsats grundar sig i en deduktiv ansats. Detta betyder att man utgår från befintliga 

teorier för att sedan jämföra dem med verkligheten och därefter dra slutsatser.42 

Uppsatsskrivarna har valt ut ett antal teorier som grund för empirin. 

 

Induktion är inte aktuellt för denna uppsats i och med att den utgår från generella slutsatser 

med utgångspunkt i empiriska fakta. Den utgår från en verklighet där man kommit fram till 

något i sin forskning som sedan ligger till grund för att skapa egna teorier.43  

 

2.2.1. Validitet  

Djupintervjuer anses vara en valid metod för undersökning av marknadsstrategier eftersom 

uppsatsen mäter det den är ämnad att mäta, det vill säga hur data speglar sanningen. Enligt 

Denscombe definieras validiteten som graden av likhet mellan två mätningar med olika 

mätinstrument det vill säga, hur korrekt datainsamlingen är44. Därför anses denna studie och 

dess resultat överensstämma med verkligheten och ge svar på undersökningens syfte.  

 

2.2.2. Reliabilitet 

Inom kvalitativa metoder kan reliabiliteten, som enligt Rosengren & Arvidson (2002) 

bedömer hur pass trovärdig mätningen i uppsatsen är och som även definieras som graden av 

likhet mellan två mätningar med samma instrument, vara svårt att uppnå. Det betyder att om 

någon annan genomför samma forskning, förutsatt att samma personer intervjuas, ska denna 

person kunna komma fram till likartade slutsatser. Eftersom samhället ständigt förändras, 

förändras därmed också företagens marknadsföringsstrategier. Resultatet av denna 

undersökning är till stor del tolkningar av de strategier som företaget nu använder sig av. 

Uppsatsskrivarna menar att upprepade mätningar av samma fenomen kan i framtiden visa ett 

annat resultat än vad som har redovisats i denna uppsats. 

 

                                                 
42Thurén (2000) s.23 
43Ibid s.19 
44Rosengren & Arvidson (2002) 
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2.2.3. Generaliserbarhet 

Då denna fallstudie har en låg representativitet, görs inget anspråk på allmän generalisering. 

Enligt Denscombe kan inte ett enda fall användas för att dra en jämförelse med andra i samma 

kategori. 

 

2.3. Triangulering 

I uppsatsen har det tagits del av Internet, befintlig litteratur och teorier, tre företag, flera 

intervjuer och en undersökning ur kundperspektiv. Det gör att validiteten och reliabiliteten i 

uppsatsen oftast stärks eftersom man använder olika metoder för att samla in information. 

Denscombe benämner detta tillvägagångssätt triangulering, vilket bestämmer en precis 

position genom att hänvisa till två eller flera koordinater.45 Detta har gjorts genom att 

information från dessa olika perspektiv har samlats in.   

 

2.4. Datainsamling 

Den information som uppsatsskrivarna själva har samlat in genereras genom person- och 

telefonintervjuer samt ett frågeformulär. I detta fall är det kvalitativa intervjuer med de tre 

möbelföretag som har valts att studeras närmare. Eftersom endast tre undersökningsobjekt har 

valts ut anses de kvalitativa intervjuerna som mest lämpliga för att få en djupare insikt i 

företagen.46 Mötena för intervjuer har bestämts i förväg. På detta sätt har uppsatsskrivarna 

haft mer tid att tänka igenom de frågor som ställts. Under intervjuerna förekom också 

följdfrågor och spontana frågor. Enligt Denscombe kallas detta för semistrukturerade 

intervjuer.47 Uppsatsskrivarna har även använt sig av kundundersökningar som har 

genomförts med hjälp av ett frågeformulär. Frågeformulär har använts för att det som 

efterfrågades var ganska okomplicerad information och frågorna ställdes till ett stort antal 

respondenter. Enligt Denscombe är frågeformulär lämpligt att användas i bland annat dessa 

situationer. De skriftliga källor som används är böcker, tidningar, artiklar och Internet. De 

skriftliga källor i form av böcker kan anses vara korrekta när det gäller böcker om 

                                                 
45Denscombe (2000) s.103 
46Ibid s.41-42 
47Ibid s.135 
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vetenskapsteorier. Enligt Denscombe granskas dessa böcker av experter innan de går i tryck, 

vilket ger läsaren en viss försäkran om kvaliteten i det han eller hon läser.48  

 

2.4.1. Källkritik 

Upptagning av intervju har skett genom inspelning av intervjuer. Intervjuerna bandades för att 

i efterhand kunna gå tillbaka och kontrollera vad som har sagts. Genom detta kan 

ljudupptagning enkelt kontrolleras av andra forskare.49 Kritiken är den att ljudupptagning 

enligt Denscombe bara fångar in det talade ordet och missar den ickeverbala 

kommunikationen och andra kontextuella faktorer.  

 

Enligt Denscombe är det intervjuarens kön, ålder och etniska ursprung som inverkar på hur 

mycket information människor är villiga att ge och hur ärliga de är i sin information.50 

Intervjudata kan ha påverkats av vad forskarens identitet betydde för den som intervjuades. 

Denscombe menar att de intervjuade och intervjuaren har sina egna preferenser och 

förutfattade meningar och dessa har troligtvis en viss inverkan på möjligheterna att utveckla 

en god relation och tillit under en intervju. 

 

Internet som dokumentkälla för forskning måste användas med noggrannhet eftersom det är 

svårt att fastställa upphovsmannen, trovärdigheten och äktheten i dokument på Internet.51  

 

2.5. Förstudie 

2.5.1. Urval 

Först och främst är syftet att nå en djupare insikt om möbelbranschen. För att uppnå detta har 

fyra52 personer intervjuats i syfte att ge en bra insikt i hur möbelbranschen har sett ut och hur 

den har utvecklats till att bli vad den är idag. För urvalsmetoden har snöbollseffekten använts. 

                                                 
48Ibid s.189 
49Ibid s.145 
50Ibid s.138 
51Ibid s.190 
52Telefonintervju: Westerberg Möbel AB och Gösta och Reces Möbler AB och intervju med Anders Strömberg   
VD på Sveriges Möbelhandlare samt John Eriksson VD på Carneruds  
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Snöbollseffekt är en process där en person hänvisar till nästa person.53 Till att börja med 

bestod snöbollen av ett fåtal personer men den har växt allt eftersom uppsatsskrivarna kom i 

kontakt med fler personer som i sin tur hänvisat vidare till andra potentiella och betydelsefulla 

personer. Snöbollsurvalet är en växande process som visat sig vara effektiv och resulterat i att 

man fått tag i rätt personer ganska omgående. Enligt Denscombe har denna metod en hög 

trovärdighet.54  

 

2.6. Huvudstudie 

2.6.1. Företagsfallstudie och kundundersökningar 

 

2.6.1.1. Urval 

Som sannolikhetsurval har i undersökningen klusterurvalet används, som innebär att man 

väljer ut ett mindre område (till exempel en stad) som får motsvara helheten (till exempel ett 

land) i minimerad form.55 Alla undersökningsobjekt som har använts i denna uppsats finns i 

Stockholm och mer eller mindre representerar Sverige.  

 

Som ickesannolikhetsurval har i uppsatsen tillfällighetsurval används. Det innebär att 

individer väljs utifrån forskarens bekvämlighet, det vill säga ur bekantskapskretsen eller 

”första bästa”.56  

 

Uppsatsskrivarna har valt att studera tre mindre företag för att få fram de viktigaste 

marknadsföringsstrategier som är nödvändiga för att små företag ska kunna överleva på den 

svenska marknaden. De tre företagen är: Carin & Carl, Arnhilds Hus och Carl Malmsten. 

 

För att se hur företagen lyckas nå ut med sina budskap, har även en kundundersökning gjorts 

för att se om kundernas uppfattningar stämmer överens med företagens. Frågorna har ställts 

till 100 personer. För urvalet av dessa har även här tillfällighetsurval används. 

 

                                                 
53Denscombe (2000) s.24 
54Ibid s.24 
55Ibid s.21 
56Ibid s.24-25 
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2.7. Självkritik 

Eftersom forskarna har valt att använda sig av tillfällighetsurvalet kan representativiteten 

anses vara låg. Ett sådant urval betraktas även som en sämre metod än de andra metoder där 

sannolikheten är samma för alla.57 Tillfällighetsurval tyder även, enligt Denscombe på en slö 

inställning till arbetet.58 

 

Tre undersökningsobjekt har använts för djupintervjuer i denna uppsats och dessa tre företag 

finns alla i Stockholmsområdet. Det kanske krävs en större omfattning av 

undersökningsobjekt och även att företagen finns på andra orter än Stockholm för att det ska 

få representera hela Sverige. Enligt Denscombe tenderar större antal undersökningsobjekt att 

vara tillförlitligare.59 

 

Författarna har ingen anknytning till möbelbranschen och har heller inte fått i uppdrag att 

skriva något för någon i branschen. Därför finns ingen anledning att vinkla eller tolka 

information på ett sätt enbart för att tillfredställa någon annan.60 

 

Uppsatsskrivarna har inte noggrant granskat Internetsidorna som används i denna uppsats.  

 

2.8. Granskning av analysen 

Den empiriska fakta har analyserats utifrån de teorier som uppsatsskrivarna redovisar i nästa 

kapitel. En viktigt del av den kvalitativt inriktade forskarens reflektioner handlar om att 

försöka identifiera mönster och processer, gemensamma drag och skillnader.61 

Uppsatsskrivarna har i viss mån reflekterat över dessa. 

                                                 
57Ibid s.25 
58Ibid s.25 
59Ibid s.205 
60Ibid s.249 
61Miles och Huberman (1994) s. 9  
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3. TEORI 

Detta kapitel inleds med en teorislinga som tar upp tilltänka teorier som sedan presenteras 

utförligare i teorigenomgången. Avsnittet avslutas med en teoretisk syntes och en teoretisk 

referensram.  

 

3.1. Teorislinga 

Det problem uppsatsskrivarna avser att belysa är: Vilka faktorer är viktiga för att små företag 

inom möbelbranschen ska kunna överleva på den svenska marknaden? 

 

Som har diskuterats i första delen framgår det att möbelbranschen befinner sig på en mättad 

marknad. För att förstå detta fenomen redovisas Porters kännetecken för de olika 

branschstadierna. Därefter analyseras företagens konkurrenskrafter med hjälp av Porters five 

forces, eftersom branschstrukturen har ett starkt inflytande på hur konkurrensens spelregler 

ser ut och vilka strategier som kan vara tänkbara att användas i företaget. Därpå belyses 

kundrelationens livscykel som består av ett antal olika steg där varje steg kräver en annan typ 

av marknadsföringsaktivitet. Detta görs för att se om företagen riktar rätt 

marknadsföringsaktivitet mot rätt kund. Brand Equity teorin används för att mäta kundernas 

uppfattning om butikerna och deras produkter. Vidare i uppsatsen beskrivs the marketing 

strategy continuum som är en sammanställning av nio faktorer i marknadsföringsstrategin, 

som förklarar när det är lämpligt att använda massmarknadsföring respektive 

relationsmarknadsföring. Slutligen illustreras de två sorters marknadsföringsstrategier, det vill 

säga massmarknadsföring och relationsmarknadsföring. Till massmarknadsföring hör 

marketing mix och marknadskommunikationsmix, där även Internet räknas in. 

Relationsmarknadsföring anses vara till stor hjälp för företagens överlevnad. Här sätts 

kundrelationerna i fokus. Uppsatsskrivarna anser att de båda teorierna samspelar med 

varandra och vill därför inte utesluta någon av dem.  
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3.2. Teorigenomgång  

 

3.2.1. Porters fyra branschstadier62  

Fragmenterade branscher är sådana som kännetecknas av att det finns ett stort antal små och 

medelstora företag, med andra ord finns det inget företag som har betydligt större 

marknadsandelar och därmed skiljer sig från de övriga. Andra utmärkande drag är låga 

etableringshinder, inga stordrifts- eller erfarenhetsfördelar, höga transportkostnader och höga 

lagerkostnader eller ojämn efterfrågan. 

 

Framväxande branscher är de som helt nyligen har grundats eller branscher som förändrats 

och då främst av teknologiska innovationer, kostnadsförhållanden, konsumentbehov eller 

genom sociologiska och ekonomiska förändringar. De kännetecknas även av en ojämn 

produktkvalitet, teknisk eller strategisk ovisshet, höga initialkostnader men brant 

kostnadsminskning och outvecklade företag och avhopp. 

 

Branscher i mättnadsstadiet utmärker sig genom att deras tillväxt stannar av och det blir en 

lugnare period. För nästan alla företag är övergången till mättnadsstadiet tung. Men lika väl 

kan tillväxten ta fart igen och ge ett förlängt levnadslopp genom innovationer eller genom att 

dra nytta av strategiska genombrott i branschen. Några andra signalement för detta stadium är 

avtagande tillväxt som för med sig mer konkurrens om marknadsandelar, företag som säljer 

mer och mer till erfarna, fasta kunder, konkurrensen lägger större tonvikt på kostnad och 

service samt att den internationella konkurrensen ökar. 

 

Branscher i nedgångsstadiet har under en längre tid haft minskade försäljningsvolymer och 

befinner sig i slutskedet. Marginalerna minskar, sortimentet skärs ner och antalet konkurrenter 

minskar. Skäl till nedgång kan vara långsammare tillväxt i världsekonomin, 

produktsubstitution genom hastig kostnadsinflation men även teknologik förändring. Ett råd 

som ges till alla branscher i nedgång är:  

”Investera inte på ogynnsamma marknader med långsam eller negativ tillväxt utan, sälj 

ut!”63  

                                                 
62Porter (1999) s.191-247 
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3.2.1.1. Relevans för fenomenet  

Denna teori är lämplig för att se i vilket stadie möbelbranschen befinner sig i.  

 

3.2.2. Porters five forces64 

De fem konkurrenskrafterna är: nyetableringshot, substitutionshot, köpares förhandligstyrka, 

leverantörers förhandlingsstyrka och rivalitet mellan nuvarande konkurrenter. Tillsammans 

bestämmer de intensiteten i branschkonkurrensen och lönsamheten samt de starkaste krafterna 

blir avgörande vid utformning av företagets strategier.  

  

 
 

Figur 1. Branschkonkurrensens drivkrafter Källa: Porter, Michael E; 

Konkurrensstrategier s.26 

 

Nyetableringar resulterar i att priserna går ner, att branschföretagens kostnader höjs och att 

lönsamheten sänks. Substitut begränsar en branschs potentiella förtjänster genom att lägga ett 
                                                                                                                                                         
63Ibid s.247 
64Ibid s.27-47 
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tak på de priser som företagen i branschen lönsamhetsmässigt sett kan ta ut. Köpares 

förhandlingsstyrka är att köpare kan tvinga ned priset, förhandla om högre kvalitet och spela 

ut konkurrenterna mot varandra. Leverantörernas förhandlingsstyrka innebär att leverantörer 

hotar med höjning av priserna eller minskning av kvalitén på levererade varor och tjänster. 

Rivalitet bland nuvarande konkurrenter sker genom välkända metoder att skaffa sig en 

fördelaktig position. Dessa metoder kan vara åtgärder som prisutspel, reklamkampanjer, 

produktlanseringar, ökad kundservice eller garantiåtagande.  

 

3.2.2.1 Relevans för fenomenet  

I och med att syftet med denna uppsats är att bland annat analysera tre företag samt deras 

marknadsföringsstrategier, anses Porters five forces vara av stor vikt att upplysa om. Som 

ovan nämnt har branschstrukturen ett starkt inflytande på hur konkurrensens spelregler ser ut 

och vilka strategier som kan vara tänkbara att använda i företaget. Metoden kan även 

användas vid utformning av en diversifieringsstrategi som vi tror är nödvändig för att små 

företag ska överleva på den svenska marknaden.  

 

3.2.3. Kundrelationens livscykel 65 

Kundrelationens livscykel går ut på att varje enskild kund skapar sin relation med säljaren, 

och denna måste företaget utveckla och upprätthålla. Livscykeln innehåller flera faser som 

kunden går igenom, vissa kunder väljer att sluta cirkeln medan andra av olika skäl väljer att 

avvika tidigare. Initialskedet är det första skedet där kunden har ett behov som tycks stämma 

överens med vad företaget kan tillfredställa och ett intresse har väcks. Köpprocessen är nästa 

skede där kunden sätter priset hon är beredd att betala i relation till det företaget har att 

erbjuda. Stämmer detta överens gör kunden ett förstagångsköp. Visar det sig att kunden är 

nöjd med allt vad tjänsten innebär såsom kvalitet, problemlösning etcetera, är sannolikheten 

hög att kunden kommer att stärka sin relation med företaget genom ytterligare köp i 

konsumtionsprocessen. 

                                                 
65Grönroos (1997) s.137-139 
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Figur 2. Kundrelationens livscykel Källa: Grönros, Christian, 1990  

 

Hela denna process som består av ett antal olika steg kräver en annorlunda variant av 

marknadsföringen.66 I det första skedet där kundens intresse ska väckas bör företaget satsa på 

reklam och olika sorter av PR- aktiviteter. I nästa fas, köpprocessen, riktas företagets 

aktiviteter mot kundens utmärkande behov genom till exempel personlig försäljning. Efter 

köpet bör företaget fortsätta att bry sig om kunden och se till att konsumtionsprocessen 

upplevs positivt. Detta kan göras genom olika kundundersökningar som visar om kunden är 

nöjd med produkten, priser, servicen etcetera. I slutfasen är det viktigt att förstärka 

kundupplevelsen genom att erbjuda efterservice där kunden kan följa upp sitt köp. Detta kan 

bland annat göras genom att ha en enkel webbsida där kunden har möjlighet att hitta allt från 

produktinformation till uppgifter för direkt kontakt med företaget. Allt sådant som kunden 

lägger märker till strax före ett köp kan i en viss utsträckning påverka kvalitetsupplevelsen. 

Ryktet, eller det som kallas för word-of-mouth är här av stor betydelse.67 

 

                                                 
66Marknadsföringsaktiviteter behandlas mer ingående I avsnitt 3.2.5. 
67Grönroos (1997) s.87 
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3.2.3.1. Relevans för fenomenet  

Kundrelationens livscykel används för att se hur viktiga kundrelationerna är för 

undersökningsobjekten. En jämförelse mellan företagen görs med hjälp av denna teori för att 

se vilka av företagen som har en fördel i och med att de kombinerar kundrelationer med hög 

personlig service. Det är även intressant att undersöka vilka marknadsföringsaktiviteter som 

företagen använder sig av för respektive målgrupp. Författarna vill även veta om företagen tar 

reda på i vilka faser deras kunder befinner sig och om de använder denna information i syfte 

att rikta effektiv marknadsföringsaktivitet till rätt målgrupp.  

 

3.2.4. Brand Equity  

Brand Equity teorin beräknar värdet och styrkan som ett varumärke har på marknaden. Värdet 

bedöms av hur det uppfattas av konsumenterna. Ett starkt varumärke kännetecknas av ett stort 

värde och det kan vara i form av många konkurrensfördelar. Ett varumärke måste underhållas 

med hjälp av strategier som effektivt bibehåller eller förbättrar varumärkets värde men även 

skapar positiva associationer till varumärket. Detta så kallade varumärkeskapital består av: 

Name Awarness, Brand Loyalty, Perceived Quality och Brand Associations.68  

 

Brand Equity är en teori som utgår från kundens perspektiv. Detta för att förstå kundernas 

behov, begär men samtidigt tänka ut produkter och program för att tillfredställa dem på bästa 

sätt. Basprincipen är att styrkan i varumärket ligger i vad konsumenten har lärt, känt, sett och 

hört om varumärket med andra ord vad som finns i kundens hjärna. Det är sedan en utmaning 

för marknadsförarna och företagen att se till att konsumenten får rätt typ av upplevelse och 

erfarenhet av produkterna och servicen. Ett varumärke kan uppfattas som positivt eller 

negativt ur kunders perspektiv. Om kunden reagerar mer positivt på en produkt och sättet som 

den är marknadsförd på samt att varumärket är känt, kan detta medföra att kunden är mer 

tillmötesgående om produkten ändrar sig lite eller om priset höjs. Om kunderna istället har en 

negativ inställning till varumärket så ger marknadsaktiviteterna mindre resultat eftersom 

kunden lika gärna väljer ett mindre känt varumärke.69  

 

                                                 
68Melin (2001) 
69Keller (2003) s.41-42, 59-60 
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3.2.4.1. Relevans för fenomenet  

I förra avsnittet behandlades kundrelationens livscykel. Det är konstaterat att företaget bör 

veta var i cykeln deras kunder befinner sig. Detta för att kunna utforma effektiva 

marknadsföringsstrategier och därefter rikta de mot rätt målgrupp. Brand Equity däremot 

mäter och visar kundernas uppfattning om företagens produkter och service. Genom att 

använda båda teorierna är det möjligt att utvärdera om företagen har lyckats med att skapa 

effektiva marknadsföringsstrategier.  

 

3.2.5. The marketing strategy continuum70 

Marknadsföringsstrategier består av nio faktorer.  

 Massmarknadsföring Relationsmarknadsföring 
     
1. Analyshet Enstaka utbyten Relationer   
     
2. Tidsperspektiv Kortsiktigt fokus Långsiktigt fokus  
     
3. Dominerande  Marknadsföringsmix Interaktiv marknadsföring  
  Marknadsförigsfunktioner  med vissa inslag av MK-mixen 
     
4. Priskänslighet Mycket priskänsliga kunder Mindre priskänsliga   
  kunder   
     
5. Dominerande Resultatrelaterad teknisk Processrelaterad   
  Kvalitetsdimension kvalitet funktionell kvalitet  
    
6. Mätning av kundlojalitet Övervakning av  Direkt    
 marknadsandelar information  
  från kunderna  
     
7. Kundinformationssystem Stickprovsundersökning Databehandlat feedbacksystem 
     
8. Samspel mellan  Av begränsad eller  Av betydande strategisk vikt 
  marknadsföringsfunktioner  obefintlig strategisk vikt    
  och andra funktioner     
     
9. Internmarknadsföring Av begränsad eller obefintlig Av betydande strategisk 
 vikt för framgång vikt för framgång  
 

Källa: Grönroos, Christian. The Marketing Strategy Continuum 

 

                                                 
70Grönroos (1993) s.14 
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3.2.5.1. Relevans för fenomenet 

Relevant för denna uppsats är att de två strategierna samspelar med varandra, det vill säga att i 

en situation där det råder hög konkurrens kan både massmarknadsföring och 

relationsmarknadsföring användas. Med hjälp av denna teori undersöks vilka faktorer som 

företagen lägger fokus på. 

 

3.2.6. Massmarknadsföring   

De vanligaste åtgärderna inom massmarknadsföring är att erbjuda samma produkt, pris, 

påverkan och distribution till alla konsumenter.71 

 

Pris: Allt värde som tas i betalning av en kund för en produkt. Hit räknas rabatter, 

betalningar, kreditvillkor etcetera. 

Produkt: Den kunden kan få tag på marknaden. Allt som konsumeras och som tillfredställer 

ett önskemål eller behov. Det kan vara service, design, personer och idéer, kvalitet, en fysisk 

vara, etcetera.  

Plats: Geografiska platser där kunden kan få tag på produkter och tjänster som företaget gjort 

tillgängliga. I detta ingår distributionskanaler, lager, tranport, lokalisering etcetera. 

Påverkan: Alla aktiviteter som skapar ett behov av produkten hos kunderna och som får dem 

att genomföra ett köp. Annonsering, kampanjer, personlig försäljning där första mötet med 

kunden är betydelsefull för nästkommande köp, publicitet, image, etcetera.  
 
 

Marknadsföringsåtgärder måste stämma överens med varandra. För att sedan kunna överföra 

budskapet till kunden används Marknadskommunikationsmixen (MK-mix). Det är en 

styrningsprocess som företaget använder när det skapar en dialog med olika kundgrupper. The 

marketing communications mix består av: Säljfrämjande åtgärder (SP), Marknadsförings 

(PR), Annonsering (AD), Direkt respons media (DM) och Personlig service (PS).  

 

Säljfrämjande åtgärder innebär kortsiktig stimulans för att uppmuntra köp eller försäljning av 

en produkt eller tjänst. Med Public Relations menas att man bygger upp goda relationer med 

företagets olika intressenter. Det är ofta effektivt eftersom det inte är företaget själv som gör 

reklam. Annonsering innefattar all betald massannonsering av idéer eller tjänster av en 
                                                 
71Gummesson (1999) s.295-298; Grönroos (1997) s.143 
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bestämd sponsor. Direkt respons media är direkt marknadsföring till kunden men även tänkt 

att kunden ska ge ett direkt gensvar på. Personlig försäljning är en muntlig presentation i en 

konversation med en eller flera blivande köpare med avsikt att sälja.72  

 

Internet är ett nytt kommunikationsmedel som ska inkluderas i MK-mixen. 

 

Marknadskommunikation via Internet sker på följande sätt: 

• Man gör nätsurfaren medveten om att webbsidan existerar. Webbadressen placeras i 

all befintlig reklam.73 Man berättar för kunden varför han ska uppsöka webbsidan.74 

• I form av banners och registrering i sökmotorer placerar man ut länkar till webbsidan 

för att attrahera besökarna.  

• För att sedan väcka nyfikenhet hos besökaren och för att få honom att stanna kvar 

placerar man olika effekter på webbsidan.  

• Genom olika tävlingar etablerar man en dialog med besökaren. Dialogen kan även 

skapas genom utrymmen där besökaren kan ställa en fråga eller skriva en egen 

kommentar.  

• Erbjuda en enkel beställningsprocess och olika säkra alternativ för betalning.75 

• Genom att bygga en relation till kunden, genom nyhetsbrev via e-post till exempel, 

kan man uppmuntra kunden att göra upprepade köp. 

 

Det finns många företag som bedriver elektronisk handel. Fördelarna med e-handel är många. 

Framför allt är e-handel tillgänglig dygnet runt. Det är enkelt, bekvämt och nuförtiden ännu 

säkrare samt möjligt att hantera många kunder samtidigt. Ännu en fördel är att företagen 

undkommer höga lokalhyror samt konkurrensen om det attraktivaste läget. Vidare är detta ett 

gynnsamt tillfälle för små företagare som vill rivalisera med de välkända företagen. De största 

fördelarna är sänkta kostnader, effektivare rutiner, tidsbesparingar och i vissa falla inga 

mellanhänder.76 

 

                                                 
72Grönroos & Rubinstein (1986) 
73Vassos (1960) s.170; Jakobsson (1995) s.107 
74Jakobsson (1995) s.107; Zimmerman & Mathiesen (1998) 
75Jakobsson (1995) s.119 
76http://www.jonasweb.nu 
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Nackdelar med e-handel är att underhållskostnaderna ofta är höga samt att införandet av e-

handel i ett befintligt företag kan leda till uppsägningar. E-handel är kompetenskrävande i och 

med att den kräver en annorlunda marknadskommunikation. Den kan leda till minskad 

flexibilitet samt att Internet och dess helhetsfunktion kan vara avgörande för företagets 

försäljning.77 

 

Marknadsföringsfunktionen omfattar fyra punkter:78 

1. att förstå marknaden med hjälp av marknadsundersökningar och segmentering 

2. så att marknadsnischer och segment kan väljas 

3. för vilka marknadsföringsprogram (marketing mix) planeras och kontrolleras, samt  

4. att förbereda organisationen så att marknadsföringsaktiviteter kan genomföras 

framgångsrikt.  

 

3.2.6.1. Relevans för fenomenet 

Denna strategi illustrerar de vanligaste åtgärderna inom massmarknadsföringen. Med hjälp av 

den vill författarna undersöka vilka åtgärder företagen vidtar och hur de informerar kunderna 

om dessa. Intressant är det även att iaktta om undersökningsobjekten använder Internet som 

kommunikationsmedel samt om de bedriver e-handel. 

 

3.2.7. Relationsmarknadsföring (RM) 79 

Relationsmarknadsföring beskriver hur värde för kunderna skapas samt hur relationen mellan 

företag och kund formas. RM påverkar verksamheten och dess utveckling och hur kunderna 

bemöts. Fokus ligger på värdeskapande processer. Marknadsföring uppfattas som kundvård 

och hantering av kundrelationer. Marknadsföringens kärna är att skapa värde och att 

underlätta och stödja en värdeskapande process.  

 

RM erbjuder ett stort urval av möjligheter till mer effektiv management och marknadsföring. 

De viktigaste värderingarna i RM är följande: 

 

 

                                                 
77http://www.e-butik.se  
78Grönros (1997) s.133 
79Gummesson (1999) s.26 
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1. Marketing management bör ses som marknadsorienterad företagsstyrning.  

Att marknadsorientera hela företaget är ett måste. Med det menas att det inte bör finnas 

enskilda personer som är aktiva inom marknadsföring, utan att hela företaget och alla 

anställda alltid bör sätta kunden i centrum.  

2. Långsiktigt samarbete och win-win.  

Alla i ett nätverk av relationer ska finna relationerna meningsfulla (win-win). Detta gör att en 

relation blir långsiktig och bestående. I RM vårdas kundretention (kvarhållande) samtidigt 

som kunddefektionen (avhopp) hålls nere.  

3. Alla parter i en relation har ansvar för det som händer.  

Här är konsumenternas roll att föreslå förbättringar för företaget och företaget lyssnar samt 

anpassas därefter. 

4. Relations- och servicevärderingar, inte byråkratjuridiska värderingar.  

Byråkratjuridiska värderingar karakteriseras av juridiskt fikonspråk, rutiner, tillämpningar av 

opassande lagar och bestämmelser, etcetera. Kunden buntas ihop och ses som statistiska 

genomsnitt. Det gäller att undvika detta. Den offentliga sektorn präglas ofta av 

byråkratjuridiska värderingar men sådana värderingar påträffas även i den privata sektorn. 

Företaget bör ha målmedvetenhet, ge god service samt möta eller överskrida kundernas 

förväntningar.  

 

3.2.8. Enterprise one to one80 

Enterprise one to one handlar om hur man behandlar olika kunder olika. Detta blir möjligt 

tack vare tre viktiga möjligheter som informationstekniken nu kan tillhandhålla. Dessa är: 

Information om kunden, Interaktiv dialog och Massanpassning.  

 

Med hjälp av datoriserade databaser kan företagen komma ihåg och följa en stor mängd av 

individuella samspel med sina kunder. Ett företag kan nu inom loppet av några sekunder rikta 

in sig på en enskild kund bland miljoner andra i sin databas och undersöka kundens hela 

historia av transaktioner med företaget samt göra förändringar av dokumentation. Datorn har 

också gjort en rad av interaktiva kommunikationsverktyg tillgängliga. Idag kan även kunden 

tala med företagen. Anpassning utan datorteknik är dyr och opraktisk. Med datorer kan 

produktionen och distributionen förändras och många företag kan idag rutinmässigt producera 

                                                 
80Peppers & Rogers (2001) s.17-29 
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anpassade produkter som skräddarsytts efter de specifika behoven hos konsumenter än efter 

de generella behoven hos ett segment av kunder.  

 

3.2.9. Modell för byggande av kundrelationer i one to one marketing 

Jag känner dig. Du berättar för mig vad du vill ha. Jag gör det. Jag kommer ihåg det till 

nästa gång. 81 

 

 
Figur 3. Egen modell  

 

Kunden berättar genom interaktion och feedback för företaget vad han eller hon önskar. 

Företaget tillmötesgår önskemålen genom att anpassa sina produkter efter den speciella 

kundens behov och kommer ihåg dessa. Efter fler samspel och mer feedback kommer kunden 

att ha ägnat mer tid och energi åt att lära företaget mer och mer om sina behov. För att få en 

lika hög nivå av service från ett annat företag, även om det företaget kan erbjuda samma 

produkter till samma grad av anpassning och feedback, måste kunden först på nytt lära det 

nya företaget vad han har lärt det ursprungliga företaget. 

 

3.2.9.1. Relevans för fenomenet  

I RM sätts kunden helt i fokus. Utifrån denna strategi kommer anpassningsgraden mellan 

företag och kund att analyseras. Det blir även möjligt att utvärdera kundrelationerna och se 

om företagen har kort- eller långvariga relationer med sina kunder. Det blir intressant att se 

om företagen känner sina kunder, om kunderna berättar vad de vill ha. Om företaget anpassar 

produkten efter kundens önskemål och om det kommer ihåg hela processen till nästa gång. 

Frågor som har ställs till undersökningsobjekten ger oss till och med underlag för analysen 

om hur företagen behandlar sina kunder. Är alla kunder lika eller behandlar de olika kunder 

olika? 

 
                                                 
81Ibid s.29-30 
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3.3. Teoretisk syntes  

Diskussionen om Porters fyra branschstadier är lämplig för att se i vilket stadie 

möbelbranschen befinner sig i.  Portes five forces används för analysen av tre företag 

eftersom branschstrukturen har starkt inflytande på vilka strategier som kan vara tänkbara att 

användas i ett företaget.  

 

Kundrelationens livscykel används för att se hur viktiga kundrelationerna är för 

undersökningsobjekten. Kundrelations livscykel består av olika skeden. Författarna vill med 

hjälp av denna teori analysera hur företagen skapar intresse för företaget och dess tjänster, hur 

de leder ett allmänt intresse till försäljning och hur de åstadkommer förnyade inköp, 

merförsäljning samt kundrelationer. Det är även intressant att undersöka vilka 

marknadsföringsaktiviteter som företagen använder sig av för respektive målgrupp. 

Författarna vill även veta om företagen tar reda på i vilka faser deras kunder befinner sig och 

om de använder denna information i syfte att rikta effektiv marknadsföringsaktivitet till rätt 

målgrupp.  

 

Brand Equity mäter och visar kundernas uppfattning om företagens produkter och service. 

Genom att använda denna teori är det möjligt att utvärdera om företagen har lyckats med att 

skapa effektiva marknadsföringsstrategier. Relevant för denna uppsats är att de två 

strategierna, massmarknadsföring och relationsmarknafsföring samspelar med varandra, det 

vill säga att i en situation där det råder hög konkurrens kan båda strategierna användas. Med 

hjälp av The marketing strategy continuum undersöks vilka faktorer som företagen lägger 

fokus på. 

 

Massmarknadsföringen illustrerar de vanligaste åtgärderna ett företag kan vidta. Med hjälp av 

den vill författarna undersöka vilka åtgärder de tre valda företagen vidtar och hur de 

informerar kunderna om dessa. Intressant är det även att iaktta om undersökningsobjekten 

använder Internet som kommunikationsmedel samt om de bedriver e-handel. Ett traditionellt 

argument för massmarknadsföringen är att den når en stor potentiell marknad, vilket ofta leder 

till kostnadseffektiv marknadsföring. Men detta har blivit allt svårare eftersom marknaden 

hela tiden förändras och konkurrensen hårdnar. Därför krävs mer specialiserad 

marknadsföring för att kunna tillfredställa alla olika typer av människor och deras behov. 
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I RM sätts kunden helt i fokus. Utifrån denna strategi kommer anpassningsgraden mellan 

företag och kund att analyseras. Det blir även möjligt att utvärdera kundrelationerna och se 

om företagen har kort- eller långvariga relationer med sina kunder. Det blir intressant att se 

om företagen känner sina kunder, om kunderna berättar vad de vill ha. Om företaget anpassar 

produkten efter kundens önskemål och om det kommer ihåg hela processen till nästa gång. 

Frågor som har ställs till undersökningsobjekten ger oss till och med underlag för analysen 

om hur företagen behandlar sina kunder. Är alla kunder lika eller behandlar de olika kunder 

olika? 
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3.4. Teoretisk referensram  

Syftet med uppsatsen är att analysera, utvärdera och jämföra tre företag, Carin & Carl, 

Arnhilds Hus och Carl Malmsten, i avsikt att ta reda på vilka marknadsföringsstrategier de 

använder sig av för att överleva på den svenska marknaden.  

 

I empiriavsnittet kommer författarna att studerar de ovannämna företagen utifrån följande 

variabler som illustreras i modellen nedan. 

 

 
 

Figur 4. Egen modell 

 

Branschkonkurrensen kommer att mätas genom följande frågor:  
 

• Är det hård konkurrens inom möbelbranschen? 
• Vilka är era konkurrenter?  
• Hur lätt/svårt är det för nya företag att etablera sig i möbelbranschen?  
• Finns det några substitut för era produkter?  
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• Vilka är era kunder?  
• Hur föreställer du dig ditt företag om 5 år? 

 
Variabler ur kundperspektivet kommer att mätas genom följande frågor: 
 

• Var har du köpt möbler under det senaste året? 
• Hur blev du bemött i butikerna? 
• Vad är avgörande för dig när du handlar möbler? 
• Hur viktigt är personalens bemötande i butikerna? 
• Har butikerna de produkter du söker? 
• Uppfattning om butikernas pris, kvalitet och service? 
• Har du under de senaste halvåret sett reklam för butikerna? 
• Var har du sett reklamen? 

 
Variabler som mäts för att se hur företagen skapar intresse för företaget och dess tjänster, hur 

de leder ett allmänt intresse till försäljning och hur de åstadkommer förnyade köp, 

merförsäljning samt kundrelationer mäts genom följande frågor: 

 

• Hur gör ni för att rekrytera nya kunder? 
• Hur gör ni för att behålla kundernas intresse? 
• Vilka kanaler finns tillgängliga för att skapa kunddialog? 
• Varför ska man välja att köpa möbler hos er?  
• Vilka fördelar erbjuder ni? 
• Hur tror du att era kunder uppfattar er? 
• Vilka behov har era kunder? 

 
För att kunna analysera de konkurrensmedel företagen använder sig av ställs följande frågor: 
 

• Hur slåss ni med de etablerade konkurrenterna?  
• Vilket budskap vill ni föra ut?  
• Hur levererar ni ert budskap så att rätt målgrupp nås av budskapet vid rätt tidpunkt?  
• Har ni lågt/högt pris, anser du? 
• Hur går ni till väga när ni sätter priset? Konkurrensbaserat pris eller kostnadsbaserat? 
• Vad gör ni för att tillfredställa kundernas behov? 
• Hur distribuerar ni era produkter? 
• Hur gör ni för att skapa förtroende hos kunden? 
• Använder ni SP/PR/AD/DM/PS/Internet?  
• Jobbar ni aktivt med personlig service? 
• Använder ni kundkataloger/broschyrer?  
• Var annonserar ni huvudsakligen?  
• Har ni kampanjer av något slag?  
• Har ni försäljning via Internet? Hur länge i sådant fall?  
• Var annonserar ni för att marknadsföra er Internethandel?  
• Går kunden miste om någonting via Internethandel? 
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För att mäta om företagen har långsiktig- eller kortsiktigt fokus, hur de hanterar 

kundrelationer och kundinformationssystemet, hur de värderar sina kunder samt i vilken 

utsträckning de anpassas till kundernas behov har följande frågor ställts under intervjuer:     

 
• Hur går ni till väga för att skapa långtidsrelationer med era kunder?  
• Hur mycket tid/pengar lägger ni ner på att göra/uppdatera kunddatabasen?  
• Hur ser er dialog/feedback ut med kunderna?  
• Har ni möjlighet att alltid anpassa era produkter efter vad kunderna vill ha? 
• Har ni någon lista där ni rangordnar era mest och minst förekommande kunder? 
• Har ni någon fördelning/kategorisering av er målgrupp?  
• Specialbehandlar ni till exempel någon kundgrupp? Vilken i sådan fall?  
• Räknar ni ut kundvärde på något sätt, detta för att rangordna kunderna, förstå 

medelkundens värde, behålla de värdefulla kunderna? Livstidsvärde för en kund 
(LTV)  

• Hur behandlar ni era kunder? Är alla kunder lika?  
• Vilka kunder vill ni helst behålla?  
• Har era kunder fördelar av att vara lojala mot er? 
• Vad gör ni för att få kunden att göra upprepade köp? 

 

En företagsstrategi kan definieras som ett mönster av beslut och handlingar i nutid för att nå 

framtida framgång och tillvarata möjligheter. I grova drag handlar ett strategiarbete om att 

kartlägga dagens situation (nuläge) och jämföra den med en framtida önskad situation 

(vision). Därefter beslutas vilka områden som ska fokuseras på för att den önskade situationen 

ska bli verklighet (strategier). Strategierna bryts sedan ner i mål, delmål och 

handlingsplaner.82 Vi kartlägger företagens nuläge för att sedan fokusera på deras 

marknadsföringsstrategier. Detta för att uppnå uppsatsens syfte.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
82http://www.dfs.se 
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4. MÖBELBRANSCHEN  

Följande kapitel ger läsaren en kort översikt över dem tre underökningsobjekten.  

 

4.1. Företagsbeskrivning: Carin & Carl 

Carin & Carl har funnits sedan år 2002. De har två anställda och ett tiotal leverantörer. Inför 

framtiden har de många planer och idéer om hur deras företag ska utvecklas. I planerna ingår 

det att bli större. 

 

Deras affärsidé är: 

”Carin & Carl, Skall i butik förmedla känslan av klassisk svensk inredning anpassad till  

vår tid. Med hög service och kvalitet erbjuds idéer fram till färdiga miljöer. Förmedlar  

den svenska stilen från golv till tak och accessoarer där emellan, som detalj, ett rum eller 

 till hela hemmet.”83 

 

4.2. Företagsbeskrivning: Arnhilds Hus 

Arnhilds Hus grundades år 1999. Idag har de två anställda. De har 20 leverantörer, varav fem 

stora: Jensen, Bröderna Andersson, Norell, Jio Möbler och Grange. Arnhild K. Tell, ägaren av 

företaget, är 64 år gammal och kan kanske arbeta i fem eller sex år till. Hon kan inte tänka sig 

att någon ska förstöra namnet, därför har hon inga planer på att sälja namnet vidare.  

 

Arnhilds Hus affärsidé är följande:  

”Kvalité är omsorgsfull tillverkning och kunnande, råd och hjälp vid köptillfället och en 

produkt som varar länge, med rätt vård och användning. Hos oss hittar du gavlar, kuddar, 

täcken, och sänglinne i hög kvalité till rätt pris.” 84 

 

                                                 
83http://www.carinochcarl.se 
84http://www.arnhildshus.se 
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4.3. Företagsbeskrivning: Carl Malmsten 

Carl Malmsten har funnits sedan år 1930. Idag har de fyra anställda och fyra större 

leverantörer för möbler samt ett antal utvalda snickare som bara gör lite mer exklusiva och 

enstyckstillverkade saker.  

 

För åtta år sedan gjordes en rätt så stor förändring. Företagsledning tyckte då att butiken var 

gammaldags och behövde utvecklas samt förstärka sin profil. År 2005 befinner sig butiken i 

en förändringsfas. Inom en snar framtid kommer de förmodligen att ha ett kafé i samband 

med butiken. Carl Malmsten finns på Strandvägen i Stockholm och vill ta vara på läget. I 

deras framtidsplaner ingår även att vara moderna och sälja fler nya möbler och presentartiklar. 

 

Butikens och personalens målsättning är:  

”… att hjälpa varje kund finna rätt möbler och inredning för sina behov. Carl Malmstens 

möbler är lika individuella som våra kunder, de har olika karaktär och funktion. Att finna den 

möbel som passar bäst till varje kund är inte enkelt. Därför känns det tryggt att vi har 

årtionden av erfarenhet samlat hos personalen, vi kan Carl Malmsten.”85 

 

4.4. Översiktstabell 

 Omsättning (tsk) Årets resultat (tsk) 
 

Antal 
anställda 2003 2004 2003 2004 

Butiksyta 
(kvm) 

       
Carin & Carl 2 1 415 3 437 -14 -7 85 
       
Arnhilds Hus 2 6 198 7 484 9 12 400 
       
Carl Malmsten 4 9 695 8 785 1 38 250 
       
 

 

                                                 
85http://www.malmsten.se 
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5. EMPIRI 

I detta kapitel återges intervjuer med butiksägarna på Carin & Carl, Arnhilds Hus och Carl 

Malmsten. Intervjuerna presentaras i en sammanhängande text och uppsatsskrivarna skriver 

namnet på företaget för att läsaren lättare kan ta till sig vem det är som säger vad.  I slutet av 

kapitlet redovisas kundundersökningen i tabellform med en kort förklaring för hur svaren för 

varje fråga har tolkats.  

5.1. Carin & Carl86 

Carin & Carl tycker att det är hård konkurrens inom möbelbranschen, samtidigt säger de att 

de inte har några konkurrenter, utan att de kör sitt eget race. Företaget har två anställda och ett 

tiotal leverantörer. De tror det är jättesvårt att etablera sig i branschen eftersom det finns 

många möbelaffärer och inredningsbutiker. Carin & Carl har funnits i tre år och de säger att 

det var svårt när de började.  

 

På den svenska marknaden finns det substitut för deras produkter. De har en granne som 

tycker det är kul att göra mer och mer likt dem. De erkänner att de inte alltid har möjlighet att 

anpassa sina produkter efter kundernas behov, men de försöker göra det väldigt ofta. Carin & 

Carl säger att utgångspunkten är alltid kundernas önskemål. Carin & Carls kunder har behov 

av individanpassade möbler. De vill ha en unik produkt de inte kan hitta någon annanstans.  

 

Om fem år är företaget större än idag, de har många planer och idéer. De gör ingenting för att 

rekrytera nya kunder utan försöker ta hand om de kunder som kommer till butiken. På sådant 

sätt behåller de även sina befintliga kunder. Carin & Carl gör ingenting för att rekrytera nya 

kunder utan de låter ryktet spridas från kund till kund.  

 

Verksamhetens främsta konkurrensmedel är service. Butikens budskap är genuinitet, kvalité 

och service. För att alltid kunna föra ut rätt budskap till rätt målgrupp vid rätt tidpunkt är de 

alltid tillgängliga. Deras fördelar är framförallt service och stor flexibilitet. Kunderna ska 

välja att köpa möbler hos Carin & Carl för att de får jättebra service, produkter som inte finns 

någon annanstans och de får en hantverksmässig tillverkad möbel. Carin & Carl tror att 

kunderna främst förknippar dem med service och att kunderna känner sig välkomna. 
                                                 
86Intervju med Barbro Sahlin och Anneli Ullman, butiksägarna på Carin & Carl  
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Priset på möblerna ligger över medel och när de sätter pris utgår de från verksamhetens 

kostnader. För att tillfredställa kundernas behov lyssnar de på sina kunder. De distribuerar 

sina produkter genom att själva bära upp dem. Förtroende hos kunderna skapas genom att de 

alltid står för det de har lovat och är det något som någon gång skulle gå fel lyssnar de på 

kunden och åtgärdar felet. De sätter aldrig någon argumentation emot kunden. Kunden har 

alltid rätt. Carin & Carl jobbar aktivt med personlig service och använder kundkataloger. Det 

förekommer ingen Internetförsäljning, annonsering eller kampanjer. Tillgängliga 

kommunikationsmedel är Internet, telefon och fax till viss del. För att få kunden till 

upprepade köp förnyar de butiken samt bjuder in de till olika events. 

 

Företaget skapar långsiktiga relationer genom att se till att kunderna blir nöjda och kommer 

tillbaka. Företaget får feedback och skapar dialog med kunderna när de besöker butiken. De 

använder sig av en kunddatabas där alla kunders köp registreras. En kategorisering av 

målgruppen gjorde Carin & Carl i samband med att de valde placeringen för butiken. 

Målgruppen var personer i alla åldrar med över medelinkomst. De räknar inte ut något 

kundvärde för enskilda kunder utan alla kunder är lika mycket värda hos dem. De vill helst 

behålla alla kunder. De fördelar kunderna har av att vara lojala till de är att de får väldigt 

personlig service.  
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5.2. Arnhilds Hus87 

Arnhilds Hus tycker även de att det är hård konkurrens inom möbelbranschen. Företaget har 

två anställda och 20 leverantörer. Deras främsta konkurrenter i Stockholm är Svenskt Tenn, 

Carl Malmsten och Carneruds. De säger att det är lätt att etablera sig på markanden men desto 

svårare att hålla sig kvar.  

 

Om fem år tror Arnhilds Hus att företaget inte finns kvar, de vill inte sälja namnet vidare.  

Det finns många substitut för deras produkter men Arnhilds Hus nämner inga namn på dessa 

substitutbutiker.  

 

Deras kunder ställer stora krav men de klarar inte alltid av kraven. Arnhilds Hus har möjlighet 

att anpassa sina produkter med oftast kostar det mer för kunden. För att rekrytera nya kunder 

marknadsför de sina produkter. Den bästa marknadsföringen enligt Arnhilds Hus är word-of-

mouth metoden. För att behålla kundernas intresse erbjuder de bra kvalitet.  

 

Deras butik står för den största kommunikationen eftersom butiken är placerad på en ganska 

trafikerad gata. De har även en hemsida. Deras konkurrensmedel är att de försöker vara egna 

och driva sin egen butik. Företagets budskap är kvalité och framförallt svensk design. De 

säger att det de små sakerna kunderna får på köpet kan vara en orsak varför de gör ett 

upprepat köp. Kunderna ska välja att köpa möbler hos Arnhilds Hus för att de har väldigt hög 

kvalité och kunskap som kan hjälpa kunden i till exempel val av tyger. De tror att kunderna 

uppfattar Arnhilds Hus som ett litet trevligt företag som kan det de håller på med.  

 

Arnhilds Hus har inte högt pris i förhållande till kvaliteten men de menar att de har högt pris i 

förhållande till möbelbranschen. Deras priser är kostnadsbaserade. De påpekar att vissa 

kunder aldrig kan tillfredställas oavsett vad man gör men de flesta kunder de har är jättenöjda. 

Företaget hyr personal för distribuering av produkterna. Förtroende hos kunderna skapar 

företaget genom att erbjuda bra produkter.  

 

De jobbar aktivt med personlig service men har inga egna kundkataloger. De använder sig 

däremot av kataloger från deras tillverkare. Arnhilds Hus annonserar i Svenska Dagbladet, 

                                                 
87Intervju med Arnhild K. Tell, butiksägare på Arnhilds Hus  
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olika tider på året. De har inga kampanjer men realiserar då och då ut varor som de haft i 

utställningar. De har ingen försäljning via Internet. 

 

Företaget skapar långtidsrelationer med sina kunder genom att spara deras order i en pärm. På 

det sättet ser de vad deras kunder köpt senast. Det blir då lättare att hjälpa kunderna eftersom 

de vet deras senaste inköp och vet ungefär vad de vill ha.  

 

Företagets målgrupp är folk som har en månadsinkomst på mer än 15 000 kronor. Alla kunder 

är lika för Arnhilds Hus. Företaget vill helst behålla de kunder som förstår vad företaget håller 

på med. Kunderna har fördel att vara lojala mot företaget genom att de får rabatt om de 

handlat mycket. De får även något extra på köpet. Det kan vara de små saker som kunderna 

får på köpet som kan vara en orsak till att de gör upprepade köp.  
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5.3. Carl Malmsten88 

Även Carl Malmsten tycker att det är hård konkurrens inom möbelbranschen och påpekar att 

det framförallt har blivit en hård priskonkurrens, i och med att många lägger ut tillverkningen 

i ett annat land och på så sätt konkurrerar med priset. Framförallt har IKEA skapt den bilden 

att möbler ska vara billiga, påpekar butiksägaren på Carl Malmsten. Företaget har fyra 

anställda och fyra större leverantörer. Deras konkurrenter är främst de som säljer samma 

sortiment. De konkurrerar mot ett 40-tal andra butiker som också säljer Carl Malmstens 

möbler. Den stora konkurrenten är till exempel Svensson i Lammhult. Carl Malmsten säger 

att det är ganska lätt att etablera sig på marknaden i och med att det har varit en stark 

inredningstrend men det är svårt att överleva på den svenska marknaden beroende på var man 

placerar sin butik, vilket kvalitet och pris man har.  

 

Carl Malmsten poängterar att det finns substitut för deras produkter, men kvalitetsmässigt har 

de inte mycket konkurrens. De kan anpassa sina produkter inom vissa ramar efter vad 

kunderna vill ha. ”Man kan få olika träslag men grundformen och ursprungsformgivningen 

måste man respektera”, medger Carl Malmsten. De kunder som söker upp Carl Malmsten 

söker förmodligen en hög kvalité, bra funktion och något unikt. 

 

Företaget har stora planer för framtiden, ett exempel är att ta vara på läget. Butiken ligger på 

Strandvägen i Stockholm där det passerar många turister, de kommer förmodligen att ha en 

kafédel i samband med butiken. Carl Malmstens målgrupp ligger idag runt 50 år. För att 

rekrytera nya kunder satsar de främst på att jobba och förändra butiken, hålla den intressant. 

För att sedan behålla kundernas intresse jobbar de aktivt i butiken. När de väl får dit någon 

vill de att de ska upptäcka fler saker samt att de försöker jobba med väldigt hög servicenivå. 

För att skapa förtroende hos kunden jobbar de med hög service och hålla det som lovas. Kan 

de inte hålla sina löften försöker de åtminstone informera kunderna. Exempel på brutna löften 

kan vara förseningar. Carl Malmsten menar att om man är intresserad av att köpa något nytt, 

ska man först tänka efter vilka behov man har. Är man villig att satsa lite mer pengar då ska 

man komma till Carl Malmstens butik och se vad de har ett erbjuda. Där kan de få provsitta 

och känna efter och om det passar de, tror han att det blir svårt att hitta bättre möbler någon 

annanstans.  

                                                 
88Intervju med Jerk Malmsten butiksägare på Carl Malmsten  
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Företagets kommunikationsmedel är deras hemsida och telefon. De använder sig även av 

dagspress och direktutskick. De har en reklambyrå som de samarbetar med. Deras 

konkurrensmedel är att de försöker vara duktiga på sitt arbete i butiken och ta hand om de 

kunder som kommer dit. Budskapet verksamheten vill föra ut är att de alltid är aktuella. De 

tror att kunderna uppfattar dem som aktuella trots att möblerna är ritade för upp till 70-80 år 

sedan samt att produkterna har hög kvalitet. Carl Malmsten tror att kunderna uppfattar dem 

som lite tråkiga men pålitliga.  

 

Butiken har högt pris men alla butiker med högre kvalitet i Stockholm ligger på samma 

prisnivå, tycker han. Prissättningen är även hos de kostandsbaserat. Carl Malmsten 

distribuerar sina varor själv om kunderna bor i närområde, annars ordnas leverans hem till 

kunderna. Generellt är leveranstiden på möbler sex till åtta veckor.  

 

De jobbar aktivt med personlig service och använder sig av kundkataloger och då mest från 

deras olika tillverkare samt leverantörer. De annonserar huvudsakligen i dagspress i Dagens 

Nyheter. Kampanjer framförs med olika varor på olika tider på året. Långsiktiga relationer 

skapas genom att alltid göra ett bra jobb, att ge bra service under hela processen och 

kundmötet och att hålla leveranstider. 

 

Butiken har en kundatabas där alla kundköp registreras. Deras feedback/dialog med kunderna 

fungerar bra, de får höra både positiva och negativa saker. De räknar inte ut något kundvärde 

men säger att det skulle vara intressant. I utgångsläget behandlar Carl Malmsten alla kunder 

lika men de som kommer tillbaka blir mer personligt bemötta. De vill behålla alla kunder. 

Även kunderna har fördelar mot att vara lojala mot företaget genom att de lär känna varandra 

och kan lättare se kundernas behov. För att få kunden till upprepade köp hjälper Carl 

Malmsten till så bra som möjligt vid deras köp, ger god service och känsla av att det är 

prisvärt att handla möbler hos dem. 
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5.4. Undersökningar ur kundens perspektiv 

I kundundersökningen ingår 100 personer. Dessa personer har svarat på elva frågor.  

1. Hur gammal är du?        
  Antal svar: % av tot     

-20  18 18 %     
21-30  47 47 %     
31-40  16 16 %     
41-50  8 8 %     
51-60  4 4 %     

61-   7 7 %     
Totalt  100 100%     

 
Här ser vi att 18 personer som har svarat på frågorna är 20 år eller yngre. 47 personer är 
mellan 21och 30 år gamla. 16 personer är mellan 31 och 40 år och resterande elva är 51 år och 
äldre. Denna fråga har ställts för att se om företaget har riktat sig mot rätt målgrupp med rätt 
strategi. 
 
2. Var har du köpt möbler under det senaste året?     
  Har handlat hos  %    
Stalands Möbler  4  4 %    
Carin & Carl  0  0 %    
Mio  29  29 %    
Finnlandia Möbler  3  3 %    
Arnhilds Hus  0  0 %    
The One  1  1 %    
Carl Malmsten  0  0 %    
IKEA  75  75 %    
Annan  17  17 %    
 
På denna fråga kunde de svarande kryssa i flera alternativ. Siffrorna kan utläsas på följande 
sätt. Totalt fyra personer av 100 tillfrågade har köpt möbler på Stalands Möbler under det 
senaste året. Inga personer har köpt möbler på varken Carin & Carl, Arnhilds Hus eller Carl 
Malmsten. 29 personer har köpt möbler på Mio och 75 på IKEA. En person har köpt möbler 
på The One butiken, tre på Finnlandia Möbler och 17 har köpt möbler i en annan butik. 
 

3. Hur blev du bemött i följande butiker?     
1 betyder "dåligt bemötande" och 5 "väldigt bra bemötande"     
 Antal svar   1 2 3 4 5  
Stalands Möbler  0 1 3 3 0  
Carin & Carl  0 0 1 0 0  
Mio  0 3 12 9 6  
Finnlandia Möbler  1 0 1 2 2  
Arnhilds Hus  0 0 0 1 0  
The One  0 0 2 0 0  
Carl Malmsten  0 0 0 1 0  
IKEA  0 1 28 33 14  
Annan  0 2 2 4 9  
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På denna fråga ”Hur blev du bemött i följande butiker” kunde de tillfrågade svara på en skala 

mellan ett till fem. Siffrorna i tabellen ovan visar till exempel att av de personer som har köpt 

möbler på Stalands Möbler har en person gett en tvåa för personalens bemötande, tre en trea 

och tre en fyra. Detta ger ett genomsnitt på 3,3. Genomsnittssiffror presenteras i tabellen här 

under. Total summa anger den siffra på sammanlagda betyg av antal svarande personer. Total 

summa genom antal svar ger genomsnitts betyg på personalens bemötande för respektive 

butik. 

 

  Tot summa Antal svar Genomsnitt    
Stalands Möbler  23 7 3,3    
Carin & Carl  3 1 3,0    
Mio  108 30 3,6    
Finnlandia Möbler  22 6 3,7    
Arnhilds Hus  4 1 4,0    
The One  6 2 3,0    
Carl Malmsten  4 1 4,0    
IKEA  288 76 3,8    
Annan  71 17 4,2    
Annan = Jysk, Indiska, Folkhemmet, Överskottbolaget, Nordiska galleriet, Åhlens, Asia Furniture,  
Europa Möbler, Second hand, Asko, Bemos Möbler, Rusta, Antik, Sveriges Möbler   
 

 

4. Hur många gånger har du handlat som mest i en butik?    
        
  Antal svar % av tot     
0-3 gånger  33 33%     
4-6 gånger  23 23%     
7 eller fler gånger   44 44%     
Totalt antal svar  100 100%     
 

Siffror från fråga fyra kan utläsas på följande sätt: 33 procent har handlat möbler upp till tre 

gånger på en och samma butik. 23 procent har handlat möbler fyra till sex gånger och 

resterande 44 procent har handlat möbler fler en sju gånger. Denna fråga har ställts för att se 

hur många gånger kunden kommer tillbaka till samma butik och gör ett eventuellt återköp. 
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5. Vad är avgörande för dig när du köper möbler?   
           Flera alternativ tillåtna     
  Antal svar %      
Pris  78 78%     
Kvalitet  83 83%     
Service  21 21%     
Närhet till butiken  9 9%     
Snabb leverans  9 9%     
Något annat  10 10%     
Något annat = Utseende, design, snygghet      
 

Denna fråga ger svar på vad som är avgörande för kunden när han köper möbler. Eftersom 

flera alternativ var möjliga att ange kan siffrorna inte summeras. Avläsa siffror gör man på 

följande sätt. Av 100 tillfrågade tycker 78 procent att priset är avgörande när de köper möbler. 

83 procent tycker att det är kvalitet som är avgörande och så vidare. Detta innebär att en 

person kan ha svarat att till exempel både pris, kvalitet och service är avgörande för köpet. 

 

6. Hur viktigt är personalens bemötande i butiken?    
  Antal svar % av tot     
Mindre viktigt  11 11%     
Viktigt  50 50%     
Väldigt viktigt   39 39%     
Totalt antal svar  100 100%     
 

På fråga sex tycker elva procent att personalens bemötande är mindre viktigt, 50 procent av de  

tillfrågade tycker att det är viktigt och 39 procent att det är väldigt viktigt. 

 

7. Har butikerna de produkter du söker?     
  Antal svar % av tot     
Aldrig  0 0%     
Sällan  1 1%     
Ibland  34 34%     
Oftast  61 61%     
Alltid  2 2%     
Bortfall   2 2%     
Totalt antal svar  100 100%     
 

Ur fråga sju kan utläsas att 34 procent av 100 personer tycker att butikerna bara ibland har de 

produkter de söker. 62 procent tycker att svaret är ofta. En procent hittar sällan produkter de 

söker och två procent hittar alltid det de söker i ett möbelvaruhus.  
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8. Vilken spontan uppfattning har du om följande butiker?    
                                     Antal svar 

  Pris 
% av 
svarande Pris

% av 
svarande  

Tot 
svar(pers)  

  Lågt   Högt     
Stalands Möbler  9 30% 21 70% 30  
Carin & Carl  3 20% 12 80% 15  
Mio  18 29% 45 71% 63  
Finnlandia Möbler  11 46% 13 54% 24  
Arnhilds Hus  4 27% 11 73% 15  
The One  4 20% 16 80% 20  
Carl Malmsten  1 4% 24 96% 25  
IKEA  81 92% 7 8% 88  
 

Fråga åtta har ställts för att se vilken spontan uppfattning kunderna har om butikernas pris, 

kvalitet och service.  Första tabellen som illustrerar uppfattningen om priset visar antal 

svarande samt hur många av dessa tycker att butikens pris är lågt eller högt.  

Till exempel av 100 tillfrågade tycker 18 personer att Mio har lågt pris och resterande 45 

personer att Mio har ett högt pris. 63 personer har sammanlagt svarat, dessa utgör 100 procent 

svarande, det vill säga att 29 procent av 63 personer tycker att Mio har ett lågt pris och så 

vidare. Resterande 37 som inte svarat på denna fråga anses inte ha någon uppfattning alls. 

Orsaken kan till exempel vara att de aldrig handlat på Mio.  

 

  Kvalitet 
% av 
svarande Kvalitet

% av 
svarande 

Tot svar 
(pers)  

  Dålig   Bra     
Stalands Möbler  3 10% 26 90% 29  
Carin & Carl  1 7% 13 93% 14  
Mio  9 14% 55 86% 69  
Finnlandia Möbler  8 35% 15 65% 23  
Arnhilds Hus  1 7% 14 93% 15  
The One  5 24% 16 76% 21  
Carl Malmsten  2 8% 22 92% 24  
IKEA  21 24% 67 76% 88  
 

Denna tabell illustrerar kundernas spontana uppfattning om butikernas kvalitet. Svaren utläses 

på samma sätt som i tabellen ovan. Till exempel av 100 tillfrågade hade 21 personer en 

uppfattning om kvaliteten i butiken The One. Av dessa 21 som representerar 100 procent 

svarande tycker 24 procent att The One har dålig kvalitet och 76 procent att butiken har bra 

kvalitet. 
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  Service 
% av 
svarande Service

% av 
svarande 

Tot svar 
(pers)  

  Dålig   Bra     
Stalands Möbler  9 35% 17 65% 26  
Carin & Carl  2 15% 11 85% 13  
Mio  12 20% 48 80% 60  
Finnlandia Möbler  8 38% 13 62% 21  
Arnhilds Hus  4 29% 10 71% 14  
The One  3 16% 16 84% 19  
Carl Malmsten  3 15% 17 85% 20  
IKEA  15 18% 68 82% 83  
 

Sista tabellen i fråga åtta illustrerar kundernas spontana uppfattning om butikernas service. 

Även här läses siffrorna ut på samma sätt. Till exempel av 100 tillfrågade hade 21 personer en 

uppfattning om servicen i butiken Finnlandia Möbler. Av dessa 21 som representerar 100 

procent svarande tycker 38 procent att Finnlandia Möbler har dålig service och 62 procent att 

butiken har bra service. 

 

9. Har du under det senaste halvåret sett reklam för följande butiker?   
  Antal svar      
    Ja Nej % av tot som sett reklam  
Stalands Möbler  24 76 24%    
Carin & Carl  6 94 6%    
Mio  76 24 76%    
Finnlandia Möbler  27 73 27%    
Arnhilds Hus  3 97 3%    
The One  14 86 14%    
Carl Malmsten  7 93 7%    
IKEA  88 12 88%    
 

Fråga nio ger svar om kunderna under det senaste halvåret sett reklam för butikerna som 

nämns i tabellen. Flera alternativ var möjliga att kryssa. Siffrorna utläses horisontellt. Av 100 

tillfrågade har 24 procent sett reklamen för Stalands Möbler, sex procent har sett reklamen för 

Carin & Carl, 76 procent har sett reklamen för Mio och så vidare.
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10. Var har du sett reklamen? Flera alternativ  tillåtna     
  Antal ja svar      %     
Tidningar  70 70%     
TV  76 76%     
Kataloger  56 56%     
Broschyrer  17 17%     
Vänner  15 15%     
Internet  21 21%     
Annat?  9 9%     
 

Fråga tio ger svar på var de tillfrågade hade sett reklamen. På grund av att flera alternativ var 

möjliga kan siffrorna inte summeras. Svaren utläses på följande sätt: 70 procent har sett 

reklamen i tidningar, 76 procent på TV, 56 procent har sett reklamen i kataloger och så vidare.  

 

11. Vilken månadsinkomst har du?      
        
    Antal svar % av tot     
0 - 25 000  72 72%     
25 001 - 40 000  19 19%     
40 001 -  8 8%     
Bortfall    1 1%     
Totalt antal svar  100 100%     
 

Sista frågan har ställts för att kunna se om svaren kommer från rätt målgrupp som 

undersökningsföretagen riktar sig till. Ur tabellen avläses att av 100 svarande har 72 procent 

en månadsinkomst upp till 25 000 kronor. 19 procent har lön mellan intervallet 25 001 och  

40 000 och åtta procent har mer än 40 001. En procent vägrade att uppge svar.  
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6. ANALYS 

I analysavsnittet redovisas materialet som har insamlats i form av intervjuer och 

kundundersökningar samt en koppling mellan de två. Intervjufrågor och kundundersökningen 

har även de kopplats med teorier som redan behandlats under teorikapitlet.  

6.1. Intervjuanalys 

MÄTTAD MARKNAD  

 

Är det hård konkurrens inom möbelbranschen? MÄTTNAD MARKNAD 

Enligt Porter kännetecknas en mättad marknad av att tillväxten stannar av och det blir en 

stillsammare period. Ytterligare signalement är att den avtagande tillväxten för med sig 

mer konkurrens om marknadsandelarna och att företagen säljer mer och mer till erfarna, 

fasta kunder. Den hårda konkurrensen är en gemensam faktor för alla tre små företagen. 

 

BRANSCHKONKURRENS 

 

Vilka är era konkurrenter?  

KONKURRENS BLAND EXISTERANDE FÖRETAG 

I och med att det är mättad marknaden har också konkurrensen ökat mellan de företag 

som verkar på den svenska marknaden. Carin & Carl säger att de egentligen inte har 

några konkurrenter utan att de kör sitt eget race, men det finns komplement och då är 

butikerna i närområdet med liknade produkter som är deras konkurrenter. Arnhilds Hus 

säger att deras främsta konkurrenter är Svenskt Tenn, Carl Malmsten och Carneruds. 

Carl Malmsten däremot konkurrerar främst med dem som säljer samma sortiment och 

det är främst Svenssons i Lammhult.  

 

Hur lätt/svårt är det för nya företag att etablera sig i möbelbranschen? 

NYETABLERINGAR 

De företag som redan finns på marknaden har svårt att överleva och kämpar redan om 

kunderna. De tre tillfrågade företag är överens om att det är svårt att överleva på dagens 

möbelmarknad eftersom det i dagsläget finns många möbel- och inredningsbutiker. 

Enligt Porters five forces resulterar nyetableringar i att priserna går ner, företagens 
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kostnader höjs och att lönsamheten sänks. Inga av de tre undersökta företag känner 

något hot från nyetableringar som sker. De menar att det är lätt att etablera sig men lika 

lätt att försvinna från markanden.  

 

Finns det några substitut för era produkter? SUBSTITUT 

Olika former av substitut kan begränsa ett företags potentiella förtjänster genom att 

lägga ett tak på de priser som företagen i branschen lönsamhetsmässigt sett kan ta ut. 

Alla företagen säger att det finns substitut till deras produkter, antingen de som gör 

exakt likadana eller de som säljer liknade produkter. Detta påverkar dock inte företagets 

lönsamhet, eftersom deras prissättning är kostnadsbaserat.  

 

Har ni möjlighet att alltid anpassa era produkter efter vad kunderna vill ha? 

KÖPARES FÖRHANDLINGSSTYRKA, KUNDANPASSNING 

Carin & Carl tänker på vad kunderna vill ha och har därför ofta möjlighet att anpassa 

sina produkter därefter. Arnhilds Hus kan även de anpassa sina produkter men det 

medför en ytterligare kostnad för kunden. Eftersom Carl Malmsten arbetar med 

originalmöbler måste kunderna respektera grundformen. Kunden kan dock få andra mått 

eller träslag om så önskas. Det är en styrka att kunna tillmötesgå kundernas behov, detta 

skapar mervärde för kunderna. Men det kan vara svårt för ett litet företag att anpassa 

sina produkter efter kundernas behov, eftersom de tvingas att höja priset på produkten. 

Köparens förhandlingsstyrka innebär att köparen kan tvinga ner priset, förhandla om 

högre kvalitet och spela ut konkurrenterna mot varandra. I och med att de små företagen 

måste höja priset vid eventuell ändring av produkten finns det risk att företaget förlorar 

kunder, det vill säga om kunden inte är beredd att betala ett högre pris.  

 

Vilka behov har era kunder? KUNDANPASSNING 

Det är viktigt att företagen känner till sina kunders behov för att kunna tillfredställa 

dessa på bästa sätt. Kunddatabaser kan vara ett sätt för företagen att snabbt och enkelt 

komma ihåg och följa en stor mängd av det individuella samspelet med sina kunder. 

Kunddatabasen underlättar för företaget att anpassa sina produkter efter den enskilda 

kunden. Carin & Carls kunder har ett behov av att finna unika produkter som de inte 

hittar någon annanstans. Hos Arnhilds Hus ställer kunderna stora krav på hur 
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produkterna ska se ut. Kunderna som kommer till Carl Malmsten söker en hög kvalitet 

och en bra funktionsmöbel som alla andra inte har.  

 

KUNDRELATIONER 

 

Hur gör ni för att rekrytera nya kunder? INITIALSKEDET 

Det är känt att det kostar mer att skaffa en ny kund än att få en befintlig kund att komma 

tillbaka, men samtidigt måste företagen lägga ner tid på att attrahera nya kunder 

eftersom konkurrensen hårdnar. I initialskedet av en kundrelation väcks ett intresse bara 

om kundens behov stämmer överens med vad företaget kan erbjuda. Här är det även 

viktigt att satsa på reklam och PR-aktiviteter för att locka till sig kundens intresse. Carin 

& Carl gör ingenting speciellt för att locka till sig nya kunder. Arnhilds Hus 

marknadsför sina produkter genom tidningar och med hjälp av word-of-mouth metoden. 

Carl Malmsten satsar i nuläget främst på att förändra butiken och göra den intressant för 

inte minst turister som passerar butiken.  

 

Vilka kanaler finns tillgängliga för att skapa kunddialog? 

KUNDINFORMATIONSSYSTEM 

Det är viktigt för små företag att skapa en god relation/dialog med kunden då det kan 

vara ett hjälpmedel för företag att lära känna sina kunder. Carin & Carl använder sig av 

en hemsida och fax, men viktigast är telefon. De gör också hembesök hos kunder. 

Arnhilds Hus har en hemsida, butiken och dess skyltfönster fungerar som 

marknadsföring för företaget, de annonserar och är med på mässor. Carl Malmsten har 

även de en hemsida, butik och telefon. 

 

Vad gör ni för att få kunden att göra upprepade köp? 

KONSUMTIONSPROCESSEN 

Kundlivscykeln bygger på relationer från första början och dessa måste sedan företaget 

hela tiden förbättra och bevara. Bara för att kunden har genomfört ett köp, så slutar inte 

relationen där. Det är minst lika viktigt med förstärkt kundupplevelse genom 

efterservice så att kunden upplever konsumtionsprocessen som positiv. Efterservicen 

kan vara en hemsida där kunden kan följa upp sitt köp och då också få kontakt med 

företaget. Lyckas företaget med detta och kunden känner sig nöjd är det troligt att 
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kunden kommer att göra flera köp. Carin & Carl förnyar butiken hela tiden, tar fram nya 

produkter och bjuder in kunderna personligen till events där de alltid har något nytt. 

Arnhilds Hus säger att de små saker som kunderna får på köpet kan vara en orsak varför 

kunderna gör ett upprepat köp. Carl Malmsten hjälper till så bra som möjligt vid 

kundernas köp, de gör allt för att kunderna ska känna att de får bra service och att de 

alltid är välkomna åter.   

 

KUNDENS ERFARENHET AV PRODUKTER 

 

Varför ska man välja att köpa möbler hos er? VÄRDESKAPANDE PROCESSER 

Småföretagen måste anpassa sig till marknaden för att på bästa sätt locka till sig så 

många kunder som möjligt. Med detta menas att företaget bör känna till marknaden för 

att sedan utifrån den välja sin egen inriktning. Carin & Carl säger att de erbjuder jättebra 

service och unika produkter. Arnhilds Hus säger att de erbjuder en hög kvalitet och bra 

service och de kan även komma hem till kunderna och hjälpa till. Carl Malmsten säger 

att om kunden har bestämt sig för att köpa kvalitetsmöbler till ett högre pris ska det vara 

svårt att hitta bättre alternativ någon annanstans.  

 

Hur tror du att era kunder uppfattar er? KUNDENS ERFARENHET 

Enligt Brand Equity teorin bedöms varumärkets värde utifrån kundernas uppfattning, 

dennes upplevelser och erfarenheter. Carin & Carl, tror att kunderna främst uppskattar 

servicen och att de känner sig välkomna och trygga. Arnhilds Hus tror att kunderna 

uppfattar dem ”Som ett litet trevligt företag, som kan det vi håller på med”. Trots att 

Carl Malmstens möbler är ritade för 70-80 år sedan hoppas de att kunderna uppfattar 

dem som aktuella med hög kvalitet samt att de är pålitliga.  

 

KONKURRENSMEDEL 

 

Vilket budskap vill ni föra ut? MERVÄRDE 

Ett klart budskap ökar chanserna till att kunderna lättare förknippar butiken med namnet 

och samtidigt urskiljer de mot de övriga små företagen på marknaden. Carin & Carl vill 

föra fram budskapet – genuinitet, kvalité och service. Arnhilds Hus står för kvalité och 
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framförallt svensk design. Carl Malmsten hävdar att möblerna alltid är aktuella och att 

de funkar så länge människorna ser ut som vi gör idag.  

 

Har ni lågt/högt pris, anser du? PRIS 

Pris är den svåraste faktorn att konkurrera med. Carin & Carl har priser som är över 

medel. Arnhilds Hus säger att de inte har högt pris i förhållande till kvaliteten, men att 

de har högt pris i förhållande till möbelbranschen. Carl Malmsten säger att det har högt 

pris men vill samtidigt påpeka att alla butiker i Stockholm med hög kvalité ligger på 

prisnivå.  

 

Hur gör ni för att skapa förtroende hos kunden? KUNDNÖJDHET 

Carin & Carl säger att de alltid håller det de lovar och tar aldrig en argumentation emot 

kunden. Arnhilds Hus säger att de erbjuder bra produkter, ”för har man köpt något man 

är nöjd med, kommer man ofta tillbaka”. Carl Malmsten säger att de jobbar med hög 

service och står för det de lovar. Lyckas man med att skapa förtroende hos kunderna 

genom hög personlig service samt kundrelationer är det stor sannolikhet att de 

återkommer. Något annat att sträva efter att få kunderna att tala gott om butiken till släkt 

och vänner. Enligt Brand Equity teorin bör företagen ta reda på vilken uppfattning 

kunderna har. Det kan göras genom kundundersökningar där kunden beskriver det som 

är bra och det som är dåligt. På det sätter kan relationen mellan företag och kund 

förbättras.  

 

MARKNADSKOMMUNIKATIONSMIX & INTERNET 

 

Som tidigare diskuterats är marknadskommunikationsmixen en styrningsprocess som 

företagen använder sig av när de skapas dialog med olika kundgrupper.   

 

Använder ni kundkataloger/broschyrer?  

Kataloger och broschyrer kan vara bra om kunden vill fördjupa sig i butikens sortiment i 

sin hemmamiljö. Carin & Carl erbjuder kataloger och broschyrer. Arnhilds Hus har inga 

egna kataloger, då de anser att det kostar för mycket, men de har broschyrer från sina 

tillverkare. Carl Malmsten har även de främst material från sina tillverkare och 

leverantörer.  
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Var annonserar ni huvudsakligen?  

Annonsring kan vara en effektiv variant av marknadsföring men det innebär en större 

kostnad för företaget. Här skiljer sig företagen markant åt. Carin & Carl annonserar 

överhuvudtaget inte, utan bearbetar stamkunder med olika arrangemang. Arnhilds Hus 

annonserar i Svenska Dagbladet. Carl Malmsten annonserar i Dagens Nyheter, vilket de 

säger kostar men når bäst.  

 

Har ni kampanjer av något slag?  

Kampanjer kan vara ett attraktivt sätt att locka nya och gamla kunder till butiken. Dessa 

visar ett urval av vad butiken har att erbjuda. Carin & Carl använder sig inte av 

kampanjer. Arnhilds Hus brukar ha kampanj på utställningsmöbler och Carl Malmsten 

använder sig av olika kampanjer beroende på årstiden.  

 

Har ni försäljning via Internet? Går kunden miste om någonting via 

Internethandel, tycker du? INTERNET  

Internetförsäljning kan vara ett bra komplement och framförallt är det ett enkelt och 

billigt sätt att marknadsföra sig på. Ingen av företagen har Internetförsäljning men alla 

har hemsidor där kunderna kan skaffa sig information om företaget och även se vissa av 

deras produkter.  

 

VÄRDESKAPANDE PROCESSER 

 

Hur går ni till väga för att skapa långsiktiga relationer med era kunder? 

KUNDRELATIONER 

Kundrelationer är viktiga för alla företag, eftersom ett värde skapas i relationerna mellan 

företag och kund. Detta värde påverkar verksamhetens utveckling. Alla måste finna 

relationerna meningsfulla för att vilja göra dem långsiktiga och bestående. Carin & Carl 

säger att de ser till att kunderna blir nöjda, eftersom det är en förutsättning för att de 

kommer tillbaka. På Arnhilds Hus sparar man kundernas order på vad de senast köpt så 

det är lätt att gå tillbaka och se exempelvis vilket tyg en kund har handlat, detta för att 

kunna ge råd inför nästkommande köp. Carl Malmsten säger att de skapar relationer 

genom att alltid ge bra service, hålla leveranstiden och ge ett gott helhetsintryck.  
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Hur mycket tid/pengar lägger ni ner på att göra/uppdatera kunddatabasen?  

KUNDINFORMATIONSSYSTEM 

Enterprise one to one handlar om att man behandlar olika kunder olika. Kunddatabaser 

är ett sätt som underlättare för företagen att hålla reda på alla sina kunder och deras köp, 

man kan snabbt ta fram information om en viss kund. Carin & Carl skriver in i datorn 

vartefter, det tar lite tid men ingen direkt kostnad. Arnhilds Hus tar en kopia på sina 

order och sätter in de i en pärm där de sparas i alfabetisk ordning, inte heller detta tar 

mycket tid. Carl Malmsten har även de en kunddatabas.  

 

Har ni någon fördelning/kategorisering av er målgrupp? KUNDVÄRDERING 

Nästan alla butiker har en mer eller mindre definierad målgrupp som de tenderar att rikta 

större delen av sortimentet till. Enterprise one to one handlar om att företagen bör i den 

mån det är möjligt behandla sina kunder individuellt. När Carin & Carl valde läget på 

sin butik, valde de även sin målgrupp som är övre medelinkomsttagare. Arnhilds Hus 

har en målgrupp som ligger på över 30 år och medel- till höginkomsttagare. Hos Carl 

Malmsten är kundernas medelålder runt 50 år.  

 

Hur behandlar ni era kunder? Är alla kunder lika? VÄRDERING AV KUNDEN  

Kundbemötandet är en viktig del i många kunders köpprocess och i vissa fall avgörande 

för köpet. Ur relationsmarknadsföringssynsätt är det viktigt att kunna urskilja de 

lönsamma och mindre lönsamma kunder för att sedan inrikta sig mot de lönsammaste 

kunderna. Carin & Carl behandlar alla sina kunder lika. Även på Arnhilds Hus säger att 

alla kunder är lika. Carl Malmsten behandlar även de sina kunder lika men med de som 

återkommer skapas en mer personlig relation. Här avviker teorin från empirin.  

 

Har era kunder fördelar av att vara lojala mot er? LÅNGSIKTIGT FOKUS 

Relationsmarknadsföringen är en grund för att ett långsiktigt fokus ska bli möjligt 

mellan företag och kund. Det ligger ett värde i relationen som måste bevaras. Carin & 

Carl tycker att deras kunder har fördelar av att vara lojala mot de i och med att de får 

personligt service. På Arnhilds Hus får de kunder som har handlat mycket rabatt. Likaså 

säger de på Carl Malmsten att kunderna har fördel av att vara lojala i och med att de lär 

känna kundernas behov de vet vad de har köpt och kan därför hjälpa de med ytterligare 

köp.  
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6.2. Kundundersökningsanalys 

I kundundersökningen ingick 100 personer och målet var att få deras uppfattning om utvalda 

företag i möbelbranschen, vad som är viktigt när de köper möbler, var och hur ofta de handlar 

samt om de har sett reklam för utvalda möbelbutiker. Framförallt försökte uppsatsskrivarna få 

en bild av kundens erfarenhet av företagens produkter för att sedan kunna jämföra med de 

uppfattningar företaget presenterar om sig själva. Undersökningen bygger främst på Brand 

Equity teorin där basprincipen är att styrkan i varumärket ligger i vad konsumenten har lärt, 

känt, sett och hört om varumärket men andra ord vad som finns i kundens hjärna.  

 

KUNDERNAS UPPFATTNING AV PRODUKTER 

 

Hur gammal är du? MÅLGRUPP 

Av de 100 tillfrågade personerna var nästan hälften, 47 procent i åldern 21 till 30 år. 18 

procent var under 20 år och 16 procent mellan 31 och 40 år. Resterande 19 procent var 

fördelade i åldern 41-61 och uppåt. Denna fråga har ställts för att se om företaget har 

riktat sig mot rätt målgrupp med rätt strategi. Carin & Carls målgrupp är unga 

människor. Arnhilds Hus målgrupp är personer över 30 år. Carl Malmstens målgrupp är 

personer i 50 årsåldern.  

 

Var har du köpt möbler under det senaste året? KÄNNEDOM 

Undersökningen visar att 75 procent har under det senaste året köpt möbler på IKEA 

och 29 procent på Mio. På tredje plats med 17 procent väljer respondenter en annan 

butik än de som angetts i enkäten. Brand Equity teorin beräknar värdet och styrkan som 

ett varumärke har på marknaden. I analysen av denna fråga kan sägas att de tillfrågade 

inte kände något värde till undersökningsobjektens varumärke. I de butiker som valts ut 

som undersökningsobjekt är det ingen som har handlat i under det senaste året.  

 

Hur blev du bemött i följande butiker? SERVICE 

Bemötandet i de olika butikerna var olika, där genomsnittet var högst, var det 4,2 i 

”annan” butik. Därefter följde Carl Malmsten och Arnhilds Hus på 4,0. Carin & Carl 

hade ett genomsnitt på 3,0. I intervjuer med de valda företagen framgick det att Carin & 

Carl sätter störst fokus på servicen. Kundundersökningen visar ett genomsnitt på 3.0, 

vilket är sämre än Carl Malmstens och Arnhilds Hus genomsnitt.  



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA    Berbic Nina           800629 

 Redbrandt Anna    801007 

 52

 

Hur många gånger har du som mest handlat i en butik? 

PRODUKTERFARENHET 

Enkäten visar att 44 procent har handlat sju eller fler gånger i en och samma butik. 

Nästan en fjärde del, 23 procent har handlar mellan fyra till sex gånger och återstående 

33 procent har handlat noll till tre gånger i samma butik.  I och med att ingen av de 

tillfrågade har handlat på någon av de granskande företagen kan ingen slutsats dras om 

kunderna är nöjda med just Carin & Carls, Carl Malmstens och Arnhilds Hus produkter.  

 

Vad är avgörande för dig när du köper möbler? KUNDBEHOV 

När denna frågade ställdes svarade hela 83 procent att kvaliteten var viktigast men tätt 

efter kom priset med 78 procent. Sedan var det ett stort gap ner till servicen som 

hamnade på 21 procent. Övriga tre alternativ, närhet till butiken, snabb leverans och 

något annat fick bara cirka tio procent vardera. Alla tre företag är nischade på att erbjuda 

bra kvalitetsprodukter. Slutsatsen kan dras att de tillfredställer behovet hos de tillfrågade 

i frågan om kvaliteten. Priset var näst avgörande för ett köp av möbler och där uppger 

alla tre företag att de har höga priser. 

 

Hur viktigt är personalens bemötande i butiken? 

VÄRDESKAPANDE RELATION 

Personalens bemötande var också en fråga som de flesta ansåg vara mycket 

betydelsefull. Men av förra frågan framgick att det inte var helt avgörande för ett köp. 

Trots det svarade 89 procent av de tillfrågande att personalens bemötande var viktigt 

eller till och med väldigt viktigt. De resterande elva procent tyckte det var mindre 

viktigt. Kundrelationens livscykel bygger på att kunden ska gå genom flera faser för att 

till slut köpa en produkt, men för att det ska vara möjligt måste säljaren hela tiden 

förbättra sin relation till kunden och därmed också all personalens bemötande som 

kunden möter under fasernas gång. Alla tre företagen som undersöktes närmare lägger 

fokus på att skapa värde för kunden genom att bemöta de på bästa möjliga sätt. 
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Har butikerna de produkter du söker? PRODUKT 

61 procent svarade att butikerna oftast har det de söker. 34 procent svarade ”ibland” och 

de övriga tre blev fördelade mellan alternativen, ”sällan” och ”alltid”. Två procent 

räknas som bortfall. 

 

Modellen för uppbyggandet av kundrelationer går ut på att företaget känner sin kund, 

kunden berättar vad han vill ha och företaget kommer ihåg det till nästa gång. Om 61 

procent svarar att de oftast hittat det de söker kan det anses att företagen känner till 

kundens behov. Men man får inte luras av att 61 är mycket bara för att det är lite över 

hälften. Hela 39 procent hittar inte alltid det de söker. Eftersom företagen säger att de 

kunde anpassa sina produkter efter kundernas behov, kunde utforma de efter personliga 

tygsmaker och så vidare borde den siffran vara betydligt lägre.  

  

Vilken spontan uppfattning har du om följande butiker?  

PRIS, KVALITET, SERVICE 

Pris 

I spalten för högt pris ligger Carl Malmsten först med hela 96 procent, Carin & Carl på 

80 procent följt av Arnhilds Hus på 73 procent.  Under intervjuerna med respektive 

företag framgick det att alla hade högt pris. Ovannämnda siffror stämmer väl överens 

med uppfattningar företagen har om sig själva. 

 

Kvalitet 

93 procent av de tillfrågade tycker att både Carin & Carl och Arnhilds Hus har bra 

kvalitet på sina produkter och 92 procent tycker även att Carl Malmsten har det. De 

tillfrågade anser att kvaliteten är hög hos alla tre företag. Även detta budskap har 

företagen lyckats att förmedla till kunderna.   

 

Service 

Av de tillfrågade som hade en uppfattning om servicen i respektive butiker svarade 71 

procent att Arnhilds Hus hade bra service. 85 procent tycker att Carin & Carl samt Carl 

Malmsten har bra service. Detta är de tillfrågades spontana uppfattning som stämmer väl 

överens med de undersökta företagen. Som tidigare nämnts fokuserar alla tre företag på 

att ge bra service.  
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Har du under det senaste halvåret sett reklam för följande butiker? 

KOMMUNIKATION (MK -MIX) 

Bara sju procent har sett reklam för Carl Malmsten, sex procent för Carin & Carl och tre 

procent för Arnhilds Hus. Att så få har sett reklamen överraskar inte i och med att Carin 

& Carl inte annonserar överhuvudtaget. Arnhilds Hus annonserar i Svenska Dagbladet 

och tyckte att det gav effekt men denna positiva effekt visar sig inte i denna 

undersökning. Carl Malmsten annonserar i Dagens Nyheter, inte heller denna 

annonsering visar sig vara rätt för de personer som ingick i undersökningen.  

 

Dagligen kommer man i kontakt med en uppsjö av reklam, det gäller då att urskilja sig 

och synas på bästa sätt. Ser man återkommande reklam blir man lättare påverkad och 

kanske till och med provar produkten eller går in i affären.  

 

Var har du sett reklamen? KOMMUNIKATIONSMEDEL 

Majoriteten, 76 procent av de tillfrågade har sett reklamen på TV men tidningar kommer 

inte långt efter med 70 procent. Även kataloger ligger bra till med 56 procent som följs 

av Internet med 21 procent. Genom broschyrer har 17 procent sett reklamen, reklam 

genom vänner eller word-of-mouth är det 15 procent som har sett/hört. Med tanke på att 

det är 70 procent som nås av reklam genom tidningar har Carl Malmsten och Arnhilds 

Hus valt rätt sorts kommunikationsmedel.  

 

Vilken månadsinkomst har du? MÅNADSINKOMST  

72 procent av respondenterna har en lön mellan noll till 25 000 kronor, 19 procent 

mellan 25 001-40 000 kronor och de övriga åtta procent över 40 000 kronor. Bortfall 

blev en procent. Denna fråga har ställts för att se om de tillfrågade ingår i målgruppen 

som företagen har. Carin & Carls målgrupp är unga människor med över medelinkomst. 

Arnhilds Hus målgrupp är personer över 30 år med medel- och höginkomst. Carl 

Malmstens målgrupp är höginkomsttagarna i 50 årsåldern. Av de tillfrågade täcker cirka 

19 procent den målgruppen förtegen har, mätt utifrån målgruppens inkomst.  
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7. RESULTAT 

Syftet med denna uppsats var att analysera, utvärdera och jämföra tre möbelföretag, Carin & 

Carl, Arnhilds Hus och Carl Malmsten, i avsikt att få fram vilka marknadsföringsstrategier 

som de använder sig av för att överleva på den svenska marknaden. Då detta har gjorts, kan 

konstateras, att de undersökta företagen skiljer sig från varandra. Det yngsta företaget, Carin 

& Carl, är klart medvetet om att det enda sättet för att överleva på marknaden är att använda 

sig av relationsmarknadsföring, det vill säga att sätta kunden helt i fokus. Vi konstaterar även 

att Carl Malmsten är inne på samma spår, men de inte har lika stora möjligheter att alltid 

anpassa sig efter kundernas behov. Arnhilds Hus påpekar att de är medvetna om att kunderna 

har stora krav men det är inte alltid möjligt att tillfredställa dessa. 

 

Företagens marknadsföringsstrategier är varierande. Carin & Carl och Carl Malmsten har 

långsiktigt fokus medan Arnhilds Hus har ett kortsiktigt. De första två har planer och idéer för 

framtiden. Företagen har olika inriktningar när det gäller målgruppens ålder men alla inriktar 

sig till mindre priskänsliga kunder. Alla tre företag har en hemsida men inget av företagen 

bedriver i nuläget e-handel. Samtliga företag får direkt information från kunderna samt både 

positiv och negativ feedback. 

 

Carin & Carl har tydligaste marknadsföringsstrategier just för att de gör allt och lite till för 

sina kunder. Kunden sätts alltid i centrum och att de alltid är tillgängliga och lyssnar på sina 

kunder. De två andra företagen saknar tydliga marknadsföringsstrategier och förlitar sig till 

största del på service i butik och kvalitet i produktutbud. Annonsering och kampanjer sker till 

en liten del. Carin & Carl och Arnhilds Hus erbjuder kundanpassade produkter medan Carl 

Malmsten utgår från sin kända produktdesign.  

 

Alla företag är mer eller mindre medvetna om att relationsmarknadsföringen är viktig men 

som ovan nämnts så är det Carin & Carl de som i dagsläget lägger mest vikt vid att skapa ett 

värde för kunden. Carin & Carl gör ingenting för att rekrytera nya kunder utan satsar bara på 

de befintliga. Det framgår inte tydligt varför de inte gör det men en orsak kan vara att det är 

dyrt att skaffa nya kunder. Grönroos menar att det alltid är mycket dyrare att föra en kund 

genom kundrelationens livscykel till slutet av köpskedet, jämfört med vad det kostar att få en 

nöjd kund att göra nya inköp. Därför är det mycket mer lönsamt att har så många långvariga 

kundrelationer som möjligt. 
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8. SLUTSATSER  
Vår problemformulering löd: Vilka faktorer är viktiga för att små företag inom 

möbelbranschen ska kunna överleva på den svenska marknaden? 

 

• På en redan mättad marknad måste små företag hitta de brister som de stora antingen 

inte upptäckt eller valt att ignorera. Företagen måste idag nischa sig inom sitt område 

för att kunna vara lönsamma. 

 

• Kundundersökningen visar hur viktigt pris och kvalitet är vid köp av möbler. Små 

företag kan inte konkurrera med de stora företagen på prisfronten, därför bör de satsa 

på kvalitet. Men även service i butik uppges som viktigt eller väldigt viktigt av nästan 

90 procent av de tillfrågade i kundundersökningen. Därför är det väsentligt för 

möbelbutiker att de har trevlig och kunnig personal och att de kan hålla sina löften och 

bygga förtroende hos kunden. 

 

• Kundundersökningen visar att 21 procent har sett reklam via Internet det senaste 

halvåret. Samma siffra för via vänner (word-of-mouth) var bara 15 procent. Även om 

Internetreklamen är mer förekommande så är förmodligen word-of-mouth metoden 

effektivare. Eftersom majoriteten har sett reklam på TV och i tidningar anser 

uppsatsskrivarna att undersökningsobjekten borde fortsätta annonsera i tidningar, men 

kan ske i större utsträckning än vad de gör idag. .  

 

• Resultatet av relationsmarknadsföring kan vara svårare att märka om man inte mäter 

återkomstfrekvensen under en längre tidsperiod. Då bara två av företagen har 

långsiktiga visioner, tror vi att RM är av större vikt för dessa. För det företaget med 

kortsiktigt fokus är RM inte lika relevant.  

 

• Att kunderna har olika smak, kräver mycket och vill göra ändringar på befintliga 

produkter var ett återkommande tema under intervjuerna. Vi tycker därför att 

företagen kunde använda sig mer av one to one marketing eftersom det skulle 

underlätta deras anpassning gentemot kunderna. Detta kan bland annat röra sig om att 

arbeta aktivt med kunddatabas och dokumentera kundernas individuella behov. Att 
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tillmötesgå individuella kunder är en säljteknik som ökar kundlojaliteten och därmed 

också vinsten för företaget på lång sikt.  

 

• Små företag överlever inte på marknaden utan hög kvalitet och personlig service. 

Internet kan ses som ett bra komplement till andra marknadsföringskanaler, men 

e-handel är i sig inte lönsamt för möbelbranschen utan bör utnyttjas med ett tydligt 

handlingssätt och en framtidsvision.  

 

• När de två typerna av marknadsföring (massmarknadsföring och 

relationsmarknadsföring) ställs emot varandra bör företaget fundera igenom sin 

affärsstrategi och hur man på bästa sätt kan tillämpa den. De flesta företag har goda 

idéer och visioner för sitt företag, men oftast kan det vara svårt att marknadsföra det 

mest väsentliga. Det uppstår ofta ett gap mellan tanke och genomförande. För att 

minska gapet är det väldigt viktigt för marknadsförare att förstå företagets 

grundläggande idéer och värderingar som baseras på kundens önskemål och behov. 

Har de inte förstått det riskerar företaget att gå miste om den positiva effekten som 

RM kan ge. Om ett företag erbjuder varor som tillfredställer kundernas behov, skapar 

värde för kunderna och har hög kundupplevd kvalitet så har företaget de bästa 

förutsättningarna för att lyckas. 

 



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA    Berbic Nina           800629 

 Redbrandt Anna    801007 

 58

9. DISKUSSION 

9.1. Kritik för undersökningen 

Av de 100 personer som svarade på kundundersökningen var 55 procent 30 år eller yngre. Det 

påverkar även frågan om månadsinkomst där hela 72 procent har en lön som motsvarar det 

lägsta intervallet mellan noll till 25 000 kronor. Detta i sin tur stämmer inte överens med 

valda undersökningsobjekt, eftersom deras målgrupper har högre ålder och tillhör medel- till 

höginkomsttagarna. Det blev en åldersmässig snedfördelning som gör att 

undersökningsobjekten inte riktigt fick en ärlig chans. Resultatet av detta blir att 

kundundersökningen inte ger ett rättvisande bild utan snarare representerar möbelbranschen 

generellt, där man ser att IKEA är mycket stor. Uppsatsskrivarna skulle ha gjort en bättre 

fördelning över åldrarna, då hade undersökningen fått en mer korrekt bild.  
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10. FRAMTIDA FORSKNING 

För vidare forskning kan det vara intressant att studera problematiken med 

stordriftsfördelarna små möbelföretag vid textilinköp för kundanpassade produkter. 
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Bilaga 1  
 
Intervju: Carin & Carl 
 
Är det hård konkurrens inom möbelbranschen?  
Ja, det är hård konkurrens.  
 
Hur många anställda/leverantörer har ni?  
Två anställda. 
 
Hur många leverantörer har ni? 
 Vi har ett tiotal leverantörer, vi tillverkar det mesta själv nu förtiden med underleverantörer.  
 
Vilka är era konkurrenter?  
Vi tycker inte vi har några konkurrenter, vi kör vårt eget race, och sedan finns det 
komplement eller så finns det de som andra anser vara konkurrenter, fast vi inte bryr oss så 
mycket om dem. Det är butiker på denna gata, (Karlavägen), som gör liknande saker men vi 
kollar inte upp deras priser eller vi tittar inte vad de säljer i sin butik. Det är snarare lite 
tvärtom. Vi gör de flesta modellerna själva vilket är alltså unikt för vårt koncept. Sen är det 
svenskt klassik stil och då är våra konkurrenter dem butiker i närområde med liknande 
produkter.  
 
Hur lätt/svårt är det för nya företag att etablera sig i möbelbranschen?  
Vi tror det är jättesvårt, det finns så himla många möbelaffärer och inredningsbutiker.  
 
Hur länge har ni funnits?  
Vi har funnits i tre år och det var svårt när vi började. 
 
Finns det några substitut för era produkter? 
Visst gör det det. Vi har en granne som tycker att det är jättekul att göra mer och mer likt oss.  
 
Har ni möjlighet att alltid anpassa era produkter efter vad kunderna vill ha?  
Ja, inte alltid men väldigt ofta. Men vi tänker alltid först på vad är det som kunden vill ha.  
 
Vilka behov har era kunder?  
De vill ha väldigt mycket individanpassat, en unik produkt de inte kan hitta någon annanstans, 
till exempel, speciella mått eller en speciell finish, det är väldigt ofta eller speciell målning 
som de vill vara ensamma om, de vill ha en unik produkt.  
 
Hur föreställer ni ert företag om 5 år?  
Det vill vi inte tala om men vi har jättemycket planer och idéer. Vi ska vara större i alla fall.  
 
Hur gör ni för att rekrytera nya kunder?  
Ingenting, vi utvecklas i butiken och låter tidningar göra jobbet genom att de kommer hit och 
lånar stylister, och att det sprids från kund till kund. Vi bearbetar gamla kunder och de nya 
som kommer in. Vi har många kunder och vi jobbar 15 timmar om dagen 7 dagar i veckan. 
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Hur gör ni för att behålla kundernas intresse?  
Ta hand om dem när de kommer hit och utvecklas i butiken och göra det bättre och bättre och 
nya produkter och försöka förnya oss i det vi gör.  
 
Vilka kanaler finns tillgängliga för att skapa kunddialog?  
Internet, telefon, viss del fax men telefonen går jämt varm här, det är nästan det viktigaste vi 
har. Vi skickar mycket material på posten, och går hem på kundbesök ganska mycket och 
detta sker lite överallt i Sverige. Vi har aldrig annonserat. Mycket av dem som går förbi från 
början och ju mer vi är med i inredningstidningar och stylister och då kommer det mer samtal 
från resten av landet också. 
 
Varför ska man välja att köpa möbler hos er?  
Därför att de får jättebra service, produkter som inte finns någon annanstans, de får en 
hantverksmässig tillverkad möbel.  
 
Vilka fördelar erbjuder ni?  
Service framförallt och stor flexibilitet, vi är väldigt flexibla kan göra mycket special, och 
jobbar nära våra hantverkare, så vi vet vad de kan göra och vad vi kan erbjuda och man får 
snabb service och snabbt få fram ett pris om de frågar. Vi har fyra till sex veckors leveranstid 
och det är vi jätteduktiga på att hålla.  
 
Hur tror ni att era kunder uppfattar er?  
Service framförallt och att de känner sig välkomna, de flesta av våra kunder blir någon slags 
vän, det blir lätt så, service och att de känner sig ganska trygga. 
 
Hur slåss ni med de etablerade konkurrenterna? Vilka konkurrensmedel använder ni? 
Det är service. 
 
Vilket budskap vill ni föra ut?  
Genuint, kvalité och service. 
 
Hur levererar ni ert budskap så att rätt målgrupp nås av budskapet vid rätt tidpunkt?  
Genom att alltid vara tillgängliga, vi är alltid här, de kan ringa när som helst eller knacka på.  
 
Har ni lågt/högt pris, anser du?  
Över medel i alla fall om måste man säga högt eller lågt så är det högt men finns de som har 
mycket högre pris än oss. 
 
Hur går ni till väga när ni sätter priset? Konkurrensbaserat pris eller kostnadsbaserat?  
Enligt kostnad, det får kosta vad det kostar. 
 
Vad gör ni för att tillfredställa kundernas behov?  
Lyssnar på dem. 
 
Hur distribuerar ni era produkter?  
Vi bär upp dem själva, inte alltid men väldigt ofta, det är handkraft och ibland post, vi har 
egen bil som vi kör och levererar våra saker med.  
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Hur gör ni för att skapa förtroende hos kunden?  
Alltid står för det vi har lovat, är det något som någon gång skulle gå fel så lyssnar vi direkt 
på kunden. Vi sätter aldrig någon argumentation emot kunden. Kunden har faktiskt alltid rätt. 
Säger de att det inte är nöjda även om det inte borde var så. För att få det ihop, tar vi då den 
kostnaden. Det är det värt alla gånger. Om kunden upplever att han inte är nöjd så spelar det 
ingen roll vad jag säger, viktigast är att göra kunden nöjd. Och möter man dom i det så är de 
oftast nöjda.  
 
Använder ni SP/PR/AD/DM/PS/Internet?  
Nej, inga annonser, ingenting sådant överhuvudtaget vi har alla kunder som beställer möbler 
eller, de flesta som vi har lite större kontakt med, beställer saker skriver vi in i kundregister 
för dessa har vi events tre till fyra gånger per år. Då bjuder in dem till det och sedan alla 
tidningar som vi marknadsför oss genom. Vi har aldrig annonserat utan vi bearbetar 
stamkunder med olika arrangemang.  
 
Jobbar ni aktivt med personlig service?  
Ja 
 
Använder ni kundkataloger/broschyrer?  
Ja 
 
Har ni försäljning via Internet?  
Nej, vi har en internetsida, där folk kontaktar oss för att de har sett den. Vi har inte ett klart 
sortiment eller vi har inte logistik att skicka stora skåp till Sverige och världen än så vi väntar 
med det tills det känns tryggt och klart.  
 
Hur går ni till väga för att skapa långtidsrelationer med era kunder?  
Vi ser till att de blir nöjda att de kommer tillbaka, det förutser att de ska komma tillbaka att de 
bli nöjda, jobbar långsiktigt med allt vi gör och blir de inte nöjda första gången så kommer ju 
de inte en annan gång, så det är bara att se till att de blir nöjda.  
 
Hur mycket tid/pengar lägger ni ner på att göra/uppdatera kunddatabasen?  
Vi skriver bara in i datorn vartefter, det tar lite tid men ingen kostnad.  
 
Hur ser er dialog/feedback ut med kunderna?  
Det vi får direkt när de kommer in i butiken. Det är vi väldigt bortskämda med, tio gånger om 
dagen säger de att det är fint och bra.  
 
Har ni någon lista där ni rangordnar era mest och minst förekommande kunder?  
Absolut inte, alla kunder är verkligen lika.  
 
Har ni någon fördelning/kategorisering av er målgrupp?  
Den har vi gjort från första början, när vi valde läge på butiken. Vi har jättemycket unga 
människor som kunder, när vi valde läge för butiken så valde vi vår målgrupp som är över 
medelinkomst i det är det alla sorter, allt ifrån 20 åringar som flyttar hemifrån till män i 60 års 
åldern till pensionärer. Men vi trodde att vi riktade oss till karriärkvinnor i 35 års åldern och 
uppåt, men så är det inte utan det är alla sorter. Men priset är lite avgörande där.  
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Räknar ni ut kundvärde på något sätt, detta för att rangordna kunderna, förstå 
medelkundens värde, behålla de värdefulla kunderna? Livstidsvärde för en kund (LTV)  
Nej, det skulle vi aldrig göra, här är alla lika mycket värda. 
 
Vilka kunder vill ni helst behålla?  
Alla helst och några till. 
 
Har era kunder fördelar av att vara lojala mot er?  
Ja, det tycker vi eftersom de får väldigt personlig service och för oss är det väldigt mycket på 
gott, absolut, men det blir så pass personlig att de kan komma hit och sitta här och fika en hel 
dag eller be oss sätta upp balkonglådor de har på balkongen. Det går alltid längre än att de är 
bara kunder. Det är även därför vi går framåt hela tiden, vi tror folk uppskattar att bli väl 
omhändertagna, lite extra. Folk har inte tillräckligt med personliga relationer runtomkring sig 
idag. Förr hade man sin mataffär och då kände man alla. Idag känner man inte någon. Ska de 
köpa en massa möbler för en massa pengar så ska de var bättre att känna sig trygga med den 
personen än att bara har ett namn på ett papper.  
 
Vad gör ni för att få kunden att göra upprepade köp? 
Förnyar butiken hela tiden, tar fram nya saker bjuder in dem personligen till events där vi 
alltid har något nytt, de får någonting att äta och dricka och vi tar hand om dem. Vissa kunder 
börjar med att köpa en sak och sedan när vi ställt dit en sak blir det oftast fler. De flesta har då 
ett hus i alperna och ett i skärgården så det är inget större problem. 
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Bilaga 2 

Intervju: Arnhilds Hus 
Är det hård konkurrens inom möbelbranschen? 

Det är absolut hård konkurrens inom möbelbranschen. Det är ingen bransch man ska arbeta i 
om man vill bli rik. Man måste vara genuint intresserad av det man håller på med. Det är så i 
de många branscher men framförallt inom möbelbranschen där det krävs ett visst kunnande av 
att sätta ihop saker och det här med färgkänsla och så vidare. Man kan lära sig en hel del, men 
de flesta gör inte det helt enkelt.  
 
Hur många anställda har ni?  
Inga anställda, förutom jag och min man. Allt som vi kan göra själva, försäljning, inköp 
skyltning, gör vi det. Fönsterputs, tillverkning och utkörning, hyr vi folk till.  
 
Hur många leverantörer har ni? 
Vi har 20 leverantörer. Varav fem stora: Jensen, Bröderna Andersson, Norell, Jio Möbler och 
Grange.  
 
Vilka är era konkurrenter?  
Våra konkurrenter i Stockholm är främst Svensk Tenn, Carl Malmsten och Carneruds.  
 
Hur lätt/svårt är det för nya företag att etablera sig i möbelbranschen?  
I de flesta branscher idag är det hur lätt som helst att etablera sig om man bara har pengar så 
att man kan få en lokal och öppna en dörr, men det är få som klarar att hålla sig kvar. Man ser 
att många som öppnat de senaste åren har blivit borta. Det är väldigt många inredare som tror 
att det är väldigt enkelt att jobba med inredning, de öppnar sin butik och orkar sedan inte ha 
öppet alla dagar, så som vi har då, och då blir de borta. 
 
Finns det några substitut för era produkter?  
Ja, många gör exakt likadana produkter som vi har men man vet inte var de kommer ifrån.  
 
Har ni möjlighet att alltid anpassa era produkter efter vad kunderna vill ha?  
Vi har möjlighet att anpassa våra produkter men det kostar ofta pengar. Jag hade precis en 
kund som vill göra en svängd soffa mindre, det kostar den kunden 4 500 kronor, därför att det 
är inte bara benstommen som ska vara mindre utan även kuddarna och så vidare. Och alla 
dessa produkter köps in i mängder för att få ner priset, men har man då bara en kund som vill 
göra ändringar då blir det dyrt för kunden. Alla måste ta ut kostnader någonstans. Så långt 
som det går kan vi anpassa produkter, när det gäller höjden eller fastare stoppad kudde, men 
vi kan inte anpassa produkter hur långt som helst. Ofta är det också så när kunderna har bett 
om något så blir det inte så som de tänkt sig. Förväntningarna är någonting annat än det som 
det blev och då blir det krångel i slutändan. Och då är det kanske så att man måste skicka ner 
dynan igen och be de plocka ut det som de först har lagt in och det är klart att allt sådant 
fördyrar varan. Kunden är inte helt klar över hur mycket det ställer till och göra en ändring.  
 
Vilka behov har era kunder?  
Kunderna ställer stora krav, men det är inte alltid att vi känner att vi kan klara av kravet. Även 
om man har världens bästa saker så kan det hända att det inte går ihop.  
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Hur föreställer du dig ditt företag om 5 år? 
Det finns inte. Jag är 64 år gammal och kan kanske hålla på i fem eller sex år till. Jag kan inte 
tänka mig att någon ska förstöra namnet så vi kommer inte att sälja namnet vidare, därför så 
finns inte företaget om 5 år.  
 
Hur gör ni för att rekrytera nya kunder? 
Vi marknadsför oss ju. Det bästa marknadsföring är något som aldrig pratas om, det är 
faktiskt mun till mun metoden. Den vill man inte prata om egentligen för att den kostar 
ingenting. Alltså den kostar någonting, den har kostat oss att vi har gjort ett bra jobb åt den 
kunden som pratar om oss. Men den kostar inte pengar så att man lägger ner pengar på 
marknadsföring på samma sätt som tidningar vill att man ska betala för. Men det är så som 
man säger, ett bra förtroende det kan man riva ner väldigt snabbt men det kan ta år att bygga 
upp. 
 
Hur gör ni för att behålla kundernas intresse? 
Erbjuder bra kvalitet.  
 
Vilka kanaler finns tillgängliga för att skapa kunddialog? 
Hemsida till exempel, men vi har den bara för att vi vill vara med där. Men det är ju butiken 
som berättar vad vi gör. Vi har fantastiskt utrymme, fantastisk lokal och våra fönster arbetar 
24 timmar om dygnet och bussen här kör förbi var femte minut hela dagarna. Vi har 
tunnelbana uppgången precis utanför. Vår allra bästa marknadsföring är ju läget där vi 
befinner oss. Och jag tror att läget har väldigt mycket att säga i Stockholm. Det är inte många 
som går tio meter extra för att komma upp på en bakgata om man inte vet att det är bra saker 
där.  
 
Sedan annonserar vi i tidningar och vi är medlemmar i Hem 2000 som i år var på 
Älvsjömässan. Där har vi nu visat oss varje höst på 60 kvm. I år var det 81 500 personer som 
besökt mässan under tre till fyra dagar. Det är lite sorligt tycker jag för att det är sämre på 
möbel sidan, det är inte så många företag som är med där, men vi har alltid tyckt att det har 
varit fantastiskt att satsa på det. Hela vår höstförsäljning börjar redan då. Mitten av september 
fram till 20: e november går det som bäst för oss.  
 
Varför ska man välja att köpa möbler hos er?  
Därför att vi har väldigt hög kvalité och vi hjälper kunden väldigt mycket. Vi hjälper de att 
välja tyger och vi kan till och med komma hem till de och hjälpa de. Vi är också rätt trevliga 
mot kunden och de får veta väldigt mycket av oss eftersom jag kan ganska mycket av det jag 
säljer.  
 
Hur tror du att era kunder uppfattar er? 
Som ett litet trevligt företag som kan det vi håller på med. 
 
Hur slåss ni med de etablerade konkurrenterna? Vilka konkurrensmedel använder ni? 
Vi slåss inte. Vi försöker vara egna och driva vår egen butik på nåt sätt. Här uppe på 
Östermalm är det väldigt många inredningsföretag och vi försöker alla ha olika saker så att 
det kan vara trevlig för kunden att gå från en butik till en annan. Det går inte heller att hålla 
koll på alla sina konkurrenter, jag hinner inte det i alla fall.  
 
Vilket budskap vill ni föra ut?  
Kvalité och framförallt svensk design.  
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Har ni lågt/högt pris, anser du? 
Vi har inte högt pris i förhållande till kvaliteten men vi har nog högt pris i förhållande till 
möbelbranschen. En soffa hos oss kostar från 15 000 och uppåt. Priserna är också olika 
eftersom tygerna är olika.  
 
Hur går ni till väga när ni sätter priset? Konkurrensbaserat pris eller kostnadsbaserat? 
Kostnadsbaserat pris, finns annars ingen annan möjlighet att överleva.  
 
Vad gör ni för att tillfredställa kundernas behov? 
Några kunder går aldrig att tillfredställa vad man än gör. Ibland vet de inte själva vad 
egentligen de vill ha. Men de flesta är jättenöjda.  
 
Hur distribuerar ni era produkter? 
Vi hyr folk till det. 
 
Hur gör ni för att skapa förtroende hos kunden? 
Erbjuder bra saker. För att har man köpt något man är nöjd med kommer man tillbaka till oss.  
 
Jobbar ni aktivt med personlig service? 
Ja. Vi går hem till folk och hjälper de även med små detaljer. Saker som vi inte har i butiken 
men jag går ut och hittar det åt dem. Vi inreder hela hemmet tillsammans med kunden. 
 
Använder ni kundkataloger/broschyrer?  
Vi har ingen som vi har gjort själv för att det är dyrt men vi har broschyrer från alla våra 
tillverkare.  
 
Var annonserar ni huvudsakligen?  
Vi annonserar i Svenska Dagbladet olika tider på året. Under semestertiden har vi inga 
annonser.  
 
Har ni kampanjer av något slag?  
Vi rear lite då och då varor som vi har haft i utställningen. Vi brukar också köpa in ett antal 
varor från Bröderna Andersson som vi sedan ger kunden möjlighet att köpa ett helt nytt möbel 
till ett jättebra pris.  
 
Har ni försäljning via Internet?  
Nej, vi har ingen försäljning där. Vi kan däremot få en förfråga genom Internet, vilket kan 
vara väldigt irriterande om de inte skriver sitt telefonnummer till exempel. Det är svårt att 
svara enkelt och kort, eftersom det finns olika typer av produkten och priserna är olika. Det är 
helt vansinnigt att kommunicera på mail. Jag vill prata direkt med kunden och jag vill helst ha 
kunden här. Det är bara bra om de här och jag vill gärna att de ser det de köper. Det är väl 
kanske lite gammaldags men jag tror ändå att ska man hitta bra kvalitet och välja olika tyger 
och färger, då finns det ingen annan utväg egentligen än att se direkt. Vår hemsida är inte helt 
perfekt, men där kan man se ett antal bilder på de produkter som vi har i butiken. Och oftast 
är bilderna likadana som de möbler vi har här i butiken, så att kunden lätt kan känna igen 
produkten.  
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Hur går ni till väga för att skapa långtidsrelationer med era kunder?  
Vi sparar alla våra order så vi kan bara gå in och titta vad de köpt sist. Så jag kan gå in och ta 
fram de tyger som de köpt sist och därefter ge råd vad de kan köpa nu, för att få det att passa 
ihop. Det tycker kunderna om och sätter stor pris på att jag känner igen de och vet vad de vill 
ha.  
 
Hur mycket tid/pengar lägger ni ner på att göra/uppdatera kunddatabasen? 
Det gör vi väldigt enkelt. Vi tar en kopia på alla våra order och lägger i en pärm i alfabetisk 
ordning, där kan vi gå in och titta på kundens namn och hans köp när som helst. Bara man 
börjar med det från dag ett så har man det så hela vägen.  
 
Har ni någon fördelning/kategorisering av er målgrupp? 
Vår målgrupp är folk som tjänar mer än 15 000 kronor i månaden. Det är även andra som 
handlar hos oss, vi har 24 månaders räntefritt avbetalning. Men det är +30, medel- och 
höginkomsttagarna.  
  
Hur behandlar ni era kunder? Är alla kunder lika?  
Alla kunder är lika och de är lika viktiga allihop.  
 
Vilka kunder vill ni helst behålla?  
Framförallt de som förstår vad det är vi håller på med. De som tycker om våra produkter och 
de som vill handla här. Svår fråga egentligen, men alla kunder är egentligen lika mycket värde 
så man vill ju behålla alla.  
 
Har era kunder fördelar av att vara lojala mot er? 
Det kan vara olika. Det kan vara det här att man ser att en kund har handlat mycket och 
kanske kan få lite rabatt nästa gång han köper något. Sedan har vi också ibland presentkort för 
dem som handlar mycket. Eller att de får en kudde på köpet. 
 
Vad gör ni för att få kunden att göra upprepade köp? 
De små saker som kunderna får på köpet kan vara en orsak varför kunderna gör ett upprepat 
köp. 
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Bilaga 3 
 
Intervju: Carl Malmsten 
 
Är det hård konkurrens inom möbelbranschen? 
Ja, det är det, framförallt har det blivit en hård priskonkurrens, i och med många lägger ut 
tillvekningen och konkurrerar med priset och håller fram att möbler ska vara billigt, 
framförallt så är det IKEA som har skapat den bilden. Det är tufft för oss som ligger precis i 
motsatta änden av prisbilden/kvalitetsbilden.  
 
Hur många anställda/leverantörer har ni?  
Vi har fyra anställda och fyra större leverantörer på möbler och ett antal utvalda snickare fem 
till sex stycken som bara gör enstyckstillverkade saker, lite mer exklusiva saker.  
 
Vilka är era konkurrenter?  
De är framförallt de som säljer samma sortiment, vi jobbar huvudsakligen med Carl 
Malmstens möbler och vi är de enda som har Carl Malmsten som huvudinriktning av all 
möbler här är 95 procent formgivna av Carl Malmsten. Vi konkurrerar mot ett 40-tal andra 
butiker som också säljer Carl Malmsten möbler eller delar av sortimentet men de blandar upp 
de med annat också vilket gör att de är inte lika beroende av att hålla uppe prisnivån utan de 
kan ge mycket rabatter på malmstens möbler för att få sälja någonting annat. De som är stora 
är till exempel Svensson i Lammhult. De är väldigt aktiva och marknadsför sig aktivt i 
Stockholm och hela landet. Sedan finns det butiker i hela Sverige, men inte alls som är så 
duktiga på att marknadsföra sig så som Svenssons.  
 
Hur lätt/svårt är det för nya företag att etablera sig i möbelbranschen?  
Det har nog varit ganska lätt känns det som de senaste åren i och med att det varit en stark 
inredningstrend så relativt lätt att komma igång och etablera sig och det har dykt upp många 
möbler och framförallt inredningsbutiker där man har väldigt mycket prylar och kanske 
mindre beroende att sälja mycket möbler.  
Sen är det svårt att överleva beroende på vart man har lagt sig, kvalitets och prismässigt, de 
som var varit seriösa och satsat mycket på egen design har svårt att klara sig. Medan de som 
har satsat på volymer och mycket prylar och lite billigare saker har klarat sig bättre.  
 
Finns det några substitut för era produkter?  
Ja, de som säljer samma produkter, men egentligen inte så mycket konkurrens 
kvalitetsmässigt, de blir färre och färre de finns några få tillverkare som jobbar med samma 
kvalitetsnivå som man kan välja mellan att man väljer antingen våra möbler eller deras men 
det handlar nog mest om att man väljer en annan stil eller ett lägre pris.  
 
Har ni möjlighet att alltid anpassa era produkter efter vad kunderna vill ha?  
Nja, inom vissa ramar, eftersom vi jobbar med Carl Malmstens originalmöbler så är de ritade 
på ett visst sätt och för att kunna sälja dem som malmstens möbler så ska de tillverkas på det 
sättet också men vi har möjlighet att i viss mån kanske tillverka i olika träslag om man vill ha 
det, justera sitthöjden på de stoppade möblerna och tyg valet gör kunden helt själv. Men 
grundformen och ursprungsformgivningen den måste man respektera.  
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Vilka behov har era kunder?  
De som söker upp oss de söker förmodligen en hög kvalitet, man söker en bra funktion ibland 
är man lite osäker också men man vet att Carl Malmsten står för bra värden och det är 
garanterat att man får med sig en bra möbel härifrån, men också att man vill inte följa den 
allmänna strömmen, man vill inte köpa raka fyrkantiga ekmöbler utan man vill ha någonting 
som man själv väljer och gillar och inte det som alla andra har utan att utmärka sin egen 
identitet och stil. 
 
Hur föreställer du dig ditt företag om 5 år? 
Det är lite spännande, vi har precis gått in i en ny förändringsfas, jag har varit här i 7-8 år och 
ägt företaget i 6 år och då när jag tog över gjorde vi en rätt så stor förändring, då tyckte jag att 
det var väldigt gammaldags och det hade inte utvecklats under många, många år. Då byggde 
vi om butiken, vi jobbade med nya tyger och ett annat sätt att visa möblerna på och annan 
marknadsföring. Nu är det dags för nästa steg och ytterligare förstärka vår egen profil för att 
utmärka den här butiken lite tydligare för att konkurrera mot de andra återförsäljarna också, vi 
måste göra någonting för att kunderna ska köpa Malmsten så är det hit de ska komma och inte 
bara ha samma saker som de andra har utan vi måste förnya produktsortimentet, och vi måste 
skapa en ännu bättre butik. Vi kommer förmodligen ha en kafédel, ta vara på läget ännu mer 
på Strandvägen bredvid Svenskt Tenn. Vi har mycket turister, både svenska och utländska 
turister Vi måste rätta oss efter förutsättningarna helt enkelt. Vi har många turister som bor 
fint på Hotel Diplomat och de rör sig i de här krockarna och då är det också intresserade av 
exklusivt svenskt hantverk. Jag ser att butiken har ändra skepnad och blivit mer modern, vi 
kommer ta in fler nya saker, möbler och presentartiklar. Vi kommer att jobba med fler yngre 
formgivare som hjälper till med det sortimentet.  
 
Vad har ni för målgrupp?  
De som kommer, den verkliga kundgruppen som köper så är det fortfarande en medelålder på 
50 år om man ser till möbler runt men när jag började var det snarare medelåldern 60-65 år 
och det var det alarmerande givetvis så vi har lyckats trycka ner det ett tiotal år och kommer 
väl fortsätta att försöka få ner det lite till men vi siktar på mellan 40 -50 åringar. Våra saker 
kostar rätt så mycket pengar, vi har ganska höga priser. Det är ingen ide att rikta in sig på 
ungdomar, de är ganska kört, man ska vara intressant för alla för någonstans måste man börja 
drömma om våra saker. Det är bra att man gör det så tidigt som möjligt. Men kan inte 
förvänta sig att folk köper i den åldern eller det segmentet. 
 
Hur gör ni för att rekrytera nya kunder? 
Vi jobbar främst med butiken och förändra den och hålla den intressant, vi har alltid en 
ganska stor genomströmning av folk dels tack vare Svenskt Tenn som är duktiga på att dra 
kunder till sig och de som kommer dit kommer också hit dels på grund av läget, man går till 
djurgården och tillbaka och det är mycket turister. Vi har inte så stora medel för att 
marknadsföra oss, det handlar om dagspress och annonsering, när vi har olika aktiviteter och 
direkt reklam utskick på vårt kundregister och på nya namn. 
 
Hur gör ni för att behålla kundernas intresse? 
Ja, samma sak där, jobba aktivt i butiken, så när man väl får hit någon så vill man att de ska 
upptäcka fler saker och vi försöker jobba med väldigt hög servicenivå jämfört med många 
andra i branschen, så försöker vi hålla relativt mycket personal, trots att vi är en liten butik, vi 
har en väldigt erfaren personal, en kille har jobbat i nästan 40 år och jag har jobbat i 5 år och 
en annan tjej som jobbat ungefär lika länge om jag vi försöker hitta en bra mix mellan 30-60 
åringar och lite där emellan så att alla kunder som kommer kan välja vem de vill prata med, 
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en som är väldigt erfaren eller en som är lite yngre. Vi försöker hålla en bra attityd i butiken 
så man känner sig välkommen.  
 
Vilka kanaler finns tillgängliga för att skapa kunddialog? 
Hemsidan, där finns vanliga kontaktmöjligheter och sedan givetvis telefon.  
 
Kan man beställa något genom nätet?  
Man kan beställa om man vet vad man vill ha, vi har inget upplagt sortiment eller priser utan 
vi har inget utvecklat, ingen säljfunktion eller så.  
 
Kanske längre fram? 
Det är så mycket val kunden ska göra om man ska köpa en soffa, så ska man först välja tyg 
och det finns 150 olika tyger att välja mellan, välja färg på benen och man kanske behöver 
anpassa den i höjd. Man skulle kunna ha kampanjer och dra ner på valmöjligheterna eller om 
man väljer att lägga upp produkter där det inte ingår så många val.  
 
Varför ska man välja att köpa möbler hos er?  
Man ska välja det för att är de bästa möblerna! Om man är intresserad av att köpa ett nytt, 
möblemang, en matgrupp eller en sittmöbel ska man först tänka efter vilka behov man har och 
vad det är värt och har man bestämt sig att det ska vara riktigt bra och vill satsa lite pengar 
och att det ska hålla för mig själv och mina barn och se och då ska man komma hit och se vad 
vi har ett erbjuda och provsitta och känna efter och gör det det om det passar det är svårt att 
hitta bättre möbler, de är otroligt välgjorda om man går in på fåtöljer så ritade han varje 
modell med en tänkt funktion så de har alla lite olika egenskaper så om man provar runt lite så 
märker man att ritade varje möbel för en tänkt användare. Man kan hitta en möbel som man 
sitter väldigt bra, som passar just dig väldigt bra, det finns en massa bra argument och sedan i 
grunden måste man gilla hans rätt så enkla sparsmakade linjer och formgivning.  
 
Hur tror du att era kunder uppfattar er? 
Förhoppningsvis tycker de att vi är aktuella trots att möblerna är ritade för upp till 70-80 år 
sedan i och med att vi har uppgraderat tygval och sättet att presentera oss men jag är rädd att 
det finns kvar en bild av att vi är lite gammeldags och mossiga för att vi jobbade under lång 
tid med att bara bevara vår stil och utvecklade den inte överhuvudtaget, men på senare år har 
vi lyckats lyfta fram vissa produkter som känns väldigt moderna som fler känner till men jag 
tror att de uppfattar oss som hög kvalitet kanske lite tråkiga men pålitliga.  
 
Hur slåss ni med de etablerade konkurrenterna? Vilka konkurrensmedel använder ni?  
Vi försöker att vara duktiga på vårt arbete i butiken, vi försöker ta hand om de kunder som 
kommer hit. Vi hamnar ofta i den situationen att var man än bor så kommer man någon gång 
till Stockholm och då kommer man hit om man är intresserad av att köpa Carl Malmsten men 
man kanske tänker att man ska handla hos sin lokala handlare för där kan man få lite bättre 
pris men de har inte alla modeller eller tyger och då kommer de hit och vi hjälper dem med 
allt det och sedan finns risken att de köper lokalt och vi missar affären. Vi kan vara så bra som 
möjligt och ge dem service så vi har mött den att de ändå känner att de vill köpa här. Då finns 
risken att de köper lokalt. Ibland funkar det och ibland inte.  
 
Vilket budskap vill ni föra ut?  
Vi pratar mycket om att vi alltid är aktuella det funkar alltid eftersom Carl Malmsten ritade 
möblerna för tänkta användare och utifrån hur vi människor ser ut och vad vi behöver för att 
sitta bra så länge som människan ser ut som vi gör inte blir jättemycket längre eller bredare då 
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är de här möblerna riktigt riktigt bra, de är inte trendiga på så sätt att de är bra nu och sedan 
inte alls bra om 5 år vilket kan vara fallet för andra möbler som bara ritas för att vara aktuella 
eller trendiga.  
 
Hur levererar ni ert budskap så att rätt målgrupp nås av budskapet vid rätt tidpunkt?  
Det är lite uppdelad, jag står för min butik, men de finns de som har det stora ansvaret 
egentligen för att marknadsföra möblerna är de som tillverkar möblerna på licens och betalar 
royalty mot då att de tillverkar möblerna och de säljer ut till hela återförsäljarnätet med drygt 
40 butiker. De har också ansvar inte bara för att tillverka och sälja men också för att de har 
ansvar för marknadsföring av möblerna samt att de har större resurser. Om man ser annonser i 
inredningstidningar med Carl Malmsten möbler så är det de som ligger bakom annonserna. 
Där har vi ett litet problem. Jag vet inte vad de tänker så det kan hända att de bestämmer sig 
för att Carl Malmsten budskapet ska vara något annat än vad jag tycker. De har mer resurser 
för att få ut det. Det är ett dilemma. Det är lite av anledningen till vårt nya förändringsarbete 
för att de kommer att handla mer om den här butiken än om Carl Malmsten eftersom vi inte 
har kontroll över varumärket. Vi kommer att behöva formulera ett nytt budskap kring butiken. 
Just nu är vi mittemellan.  
 
Har ni lågt/högt pris, anser du? 
Högt, men inte jättehögt, många har en uppfattning om att vi är väldigt dyra, att vi är för dyra, 
de kommer inte ens hit och tittar, men saken är den att Svenskt Tenn, Nordiska galleriet alla 
butiker med högre kvalitet här i stan ligger på samma prisnivå, så att vi ligger där uppe men 
inte högre än dem.  
 
Hur går ni till väga när ni sätter priset? Konkurrensbaserat pris eller kostnadsbaserat?  
Kostnadsbaserat och det utgår från i och med att vi är ett återförsäljarnät till licenstillverkarna 
så har de en rekommenderad prisguide som vi väljer att följa men vi skulle egentligen ta mer 
betalt i och med att vi har högre kostnader än de flesta och på så sätt blir det 
konkurrensbaserat vi vet att vi inte kan ta ut mer eftersom då tappar vi ännu mer till de 
befintliga konkurrenterna. En del möbler som bara vi själva har då kan vi ligga på helt 
kostnadsbaserade priser, där kan vi ta ut det vi behöver ta ut. Det är olika på olika sortiment.  
 
Vad gör ni för att tillfredställa kundernas behov? 
 
Hur distribuerar ni era produkter? 
Det vi säljer i närområde det levererar vi ut själva, bor de någon annanstans ordnar vi leverans 
direkt hem till dem från tillverkaren, bor de i andra länder är det samma sak. 
 
Hur gör ni för att skapa förtroende hos kunden?  
Genom att jobba med hög service och hålla det vi lovar, genom att informera om det händer 
något, om det blir förseningar, genom att ställa upp, hjälpa till vid alla tänkbara till vid 
reklamationer eller frågor som dyker upp.  
 
Hur lång är leveranstiden?  
Generellt på möbler ligger det mellan sex till åtta veckor en del snabbare tre till fyra veckor 
eller i extrem fallet upp till ett halvår om man beställer något väldigt exklusivt, som bara en 
hantverkare kan hjälpa till med någonting som bara görs i enstycksmässigt.  
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Använder ni SP/PR/AD/DM/PS/Internet?  
Ja, dagspress och lite direktutskick, vi har ingen särskild PR-byrå eller så som vi jobbar med, 
bara en reklambyrå som vi samarbetar med.  
 
Jobbar ni aktivt med personlig service? 
Ja, det är det vi gör hela tiden.  
 
Går ni hem till folk och hjälper till? 
Ja, det gör vi men inte så ofta, men om man ber om det gör vi det.  
 
Använder ni kundkataloger/broschyrer?  
Ja, det gör vi framförallt våra olika tillverkare och olika leverantörer, vi har också 
butikspecifikt material men det uppdateras inte så ofta vi har inte riktigt resurserna för det 
heller.  
 
Var annonserar ni huvudsakligen?  
Dagspress och framförallt Dagens Nyheter som når bäst även om det kostar mest också.  
 
Har ni kampanjer av något slag?  
Ja, det händer, just nu har vi en drive på lampor fram till jul, det är lite olika för olika årstider, 
vi har valt det nu under ett antal år att aktivera oss med olika kampanjer.  
 
Går kunden miste om någonting via Internethandel, tycker du?  
Ja, om man stenhårt bara köper via Internet så missar man hela upplevelsen för oss om man 
bara pratar om oss specifikt. De flesta av våra möbler måste man provsitta och känna på.  
 
Hur går ni till väga för att skapa långtidsrelationer med era kunder?  
Det handlar om att alltid göra ett bra jobb, alltid ge bra service, alltid hålla leveranstider och 
ge hög service allt ifrån det att de kommer hit till att man levererar en möbel som de är nöjda 
med. 
 
Hur många gånger kommer en kund tillbaka? 
Det är olika, det kan vara en process innan man ens köper möbler. En del kommer 5 gånger 
innan de köper första gången. Vi har vissa kunder som började handla på 50-talet men som 
fortfarande kommer tillbaka och kompletterar och köper saker.  
 
Kunddatabas?  
Ja, den är 6-7 år gammal och byggs upp via de som handlar.  
 
Hur ser er dialog/feedback ut med kunderna?  
Ja, vi har en ganska bra dialog, vi får höra både positivt och negativt.  
 
Räknar ni ut kundvärde på något sätt, detta för att rangordna kunderna, förstå 
medelkundens värde, behålla de värdefulla kunderna? Livstidsvärde för en kund (LTV)  
Nej, det skulle vara jätteintressant, se om det går. Jag tror att vi har förhållandevis hög 
återkommande frekvens för att gillar man det här då gör man det och då har man bestämt sig 
och då bygger man vidare.  
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Hur behandlar ni era kunder? Är alla kunder lika?  
I utgångsläget behandlar vi alla lika men de som kommer tillbaka lär man känna på ett annat 
sätt blir det mer personlig bemötande men annars är alla lika.  
 
Vilka kunder vill ni helst behålla?  
Alla kunder, men de som flyttar ofta som alltid behöver nya möbler.  
 
Har era kunder fördelar av att vara lojala mot er? 
Ja, det har dem, det tycker jag ju mer man lär känna varandra desto mer kan vi hjälpa dem och 
lära känna deras behov och vi vet vad de har köpt och behöver man komplettera är det lättare. 
Däremot vi har ingen kundklubb med särskilda rabatter.  
 
Vad gör ni för att få kunden att göra upprepade köp? 
Vi har ingen strategi att vi följer upp kunddatabasen utan eller att vi ligger på dem som har 
köpt utan det blir mer en passiv variant att vi försöker hjälpa till så bra som möjligt vid deras 
köp så att de är kul att komma tillbaka och att de får bra service och bra valuta för pengarna, 
och att det alltid känns prisvärt och positivt och att de ska bli glada av att se vad de har köpt 
här.  
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Bilaga 4 
Frågor till John Eriksson på Carneruds möbler: 

1. Hur länge har ni funnits på markanden? 
2. Vilken roll har du i företaget? 
3. Får vi använda dig som referens? 
4. Hur såg marknaden ut då? 
5. Framför allt hur såg marknaden ut under 1960 och 70-talet? 
6. När började IKEA att ta över på den svenska möbelmarknaden? 
7. Hur ser konkurrensen ut idag?  
8. Vilka är era främsta konkurrenter? 
9. Hur skiljer sig möbelmarkanden idag mot den som var under 60 och 70-talet? 
10. Specialiserar ni er på någon viss stil eller möbler inspirerade från något annat land? 
11. Hur många anställda har ni? 
12. Vilka möbelföretag fanns då som inte finns kvar idag? 
13. Vilka nya företag har tillkommit? 
14. Finns det något mindre möbelföretag som det inte går så bra för? 
15. Varför tror du att IKEA blev så framgångsrikt? 
16. Vad krävs för att små företag ska överleva på den svenska marknaden? 
17. Tror du att det finns potential för nya företag på marknaden? 
18. Vad krävs för att expandera internationellt? För- och nackdelar?  
19. Anser du att Bauhaus och K-rauta är konkurrenter till möbelbranschen? 
20. Känner du till några företag som gått samman? Lyckat eller mindre lyckat? 
21. Finns detta material nedskrivet? Källor? Andra personer som vi kan kontakta? 
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Bilaga 5 
Frågor till Anders Strömberg på Sveriges möbelhandlare: 

 

1. Hur såg möbelbranschens marknad ut på 1950-talet? 
2. Hur såg marknaden ut under 1960 och 70-talet? 
3. När började IKEA att ta över på den svenska möbelmarknaden? 
4. Varför tror du att IKEA blev så framgångsrikt? 
5. Hur ser konkurrensen bland möbelföretag ut idag?  
6. Hur skiljer sig möbelmarkanden idag mot den som var under 60 och 70-talet? 
7. Vad har som mest bidragit till de stora förändringarna inom möbelbranschen?  
8. Vilka möbelföretag fanns då som inte finns kvar idag? 
9. Vilka nya företag har tillkommit? 
10. Finns det något mindre möbelföretag som det inte går så bra för? 
11. Vad krävs för att små företag ska överleva på den svenska marknaden? 
12. Tror du att det finns potential för nya företag på marknaden? 
13. Vad krävs för att expandera internationellt? För- och nackdelar?  
14. Anser du att Bauhaus och K-rauta är konkurrenter till möbelbranschen? 
15. Känner du till några företag som gått samman? Lyckat eller mindre lyckat? 
16. Finns detta material nedskrivet? Källor? Andra personer som vi kan kontakta? 
17. Får vi använda dig som referens? 
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Bilaga 6  
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