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Abstract 
 
This essay describes the Swedish furniture business and its strong competition between 
domestic and foreign producers. As the demand on higher development speed grows stronger, 
alongside a fierce competition between the companies, long lasting and unique qualities such 
as customer relations and strong brand names become crucial. Nowadays many furniture 
producers chose to sell their products through retailers and they therefore miss out on 
invaluable direct contact with their customers. Consequently, this means that they lack the 
perquisite to build relations or more importantly, to communicate their brand.  
 
To illustrate the problem a case study and a survey have been carried out. The study compares 
the strategic marketing works between producers who have own concept stores and those who 
uses retailers. In addition to this the customer’s image perception has also been examined. 
 
The theories are based on Branding, relationship marketing and Event Marketing. The result 
of the study is supported by an analysis of the theories and the studies. It indicated that the 
producers with own concept stores have better prerequisite to build relations and to 
communicate with their customers than those who use retailers. 
 
The conclusion is that the work with branding and relations is a way for the Swedish furniture 
producers to strengthen their image and to give their customers an added value. The added 
value will in the long run lead to loyal customers and a positive reputation.  
 
Key words: Branding, Brand Equity, Event Marketing, Relationship Marketing, brand, image 
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Sammanfattning 
 
I bakgrunden framgår att möbelbranschen kantas av stor konkurrens både mellan inhemska 
och utländska producenter. Kraven på ökad utvecklingstakt i kombination med intensiv 
konkurrens gör att uthålliga och unika konkurrensmedel som varumärken och relationer söks. 
Då många möbelproducenter har sin försäljning via återförsäljare saknar de direktkontakt med 
kunderna och har inte förutsättningar för att skapa relationer eller att kommunicera sitt 
varumärke.  
 
För att belysa problemet har en flerfallsstudie och en surveyundersökning gjorts. 
Undersökningarna jämför arbetet med den strategiska marknadsföringen hos svenska 
möbelproducenter med konceptbutiker och de som använder sig av återförsäljare. Dessutom 
undersöks kunders imageuppfattning av företagen. 
 
Teoridelen grundas på teorier om varumärke, Branding, relationsmarknadsföring och Event 
Marketing. Resultatet baseras på en analys av teorierna och undersökningarna. Studiens 
resultat tyder på att företag med egna konceptbutiker har bättre förutsättningar för att skapa 
relationer och kommunicera med sina kunder än de som använder sig av återförsäljare. 
 
Slutsatsen är att arbetet med varumärke och relationer är ett sätt för svenska 
möbelproducenter att stärka sin image och ge sina kunder ett mervärde. Mervärdet kommer på 
sikt att leda till lojala kunder och ett positivt rykte. 
 
Nyckelord: Branding, Brand Equity, Event Marketing, Relationsmarknadsföring, varumärke, 
image 
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1. Inledning 
___________________________________________________________________________ 
 
I det här kapitlet behandlas bakgrunden till ämnet och problemet diskuteras för att sedan 
mynna ut i en forskningsfråga. Vidare kommer syfte, avgränsningar samt perspektiv beskrivas. 
De största aktörerna i möbelbranschen finns inom möbelhandeln1, den här studiens primära 
intresse är svenska möbelproducenter. 
___________________________________________________________________________ 
 
1.1 Möbelbranschens bakgrund 
 
Sverige har en lång tradition av hantverk och möbeltillverkning. På 1900-talets mitt var 
utvecklingen positiv för de svenska möbeltillverkarna, 40-talisterna kom i familjebildnings-
fasen och bostadsbyggandet låg på rekordnivå. IKEAs inträde på marknaden påverkade 
intresset för heminredning positivt, vilket också ökade konkurrensen för andra 
möbeltillverkare. Branschen hamnade under 70-talet i stora svårigheter och tillverkarna var 
tvingde att pressa priser.2 1900-talets utveckling gjorde att möbeltillverkarna till en början 
inte behövde och senare inte kunde satsa på sin marknadsföring. 
 
Branschen har alltid dominerats av små och medelstora företag.3 Under de senaste trettio åren 
har många av de mindre företagen köpts upp eller lagts ned på grund av ökad konkurrens.4 År 
2001 presenterade möbelindustriförbundet dystra siffror, tillväxttakten sjönk med 9,2 
procentenheter.5 Men den svenska möbelindustrin har hittat formen igen, både exporten och 
den inhemska konsumtionen har ökat.6 Trä- och möbelindustriförbundet beräknar att den 
samlade produktionen 2005 landar på 20,5 miljarder kronor7, en ökning med en miljard 
jämfört med året före.8 Med den ökade konkurrensen måste de företagen som finns kvar 
urskilja sig för att överleva. 
 
De svenska möbeltillverkarna har hittills satsat på att möta konkurrensen från låglöneländerna 
genom att effektivisera sina fabriker, men på sikt är det tveksamt om det räcker.9 NUTEK 
konstaterar att möbeltillverkare står inför ett vägskäl, där det ena alternativet är att flytta 
tillverkningen utomlands för att minska produktionskostnaderna och det andra är att satsa på 
marknadsföring och stärka sitt varumärke.10 Flera svenska möbelproducenter, bland annat 
Norells har undersökt möjligheten att lägga tillverkningen utomlands, men konstaterat att de 
kan behålla bättre kvalitet om tillverkningen sker i Sverige.11 "Made in Sweden" på möblerna 
är bra eftersom den allmänna uppfattningen är att svenska möbler håller mycket god 
kvalitet.12  Om möbelproducenterna ska fortsätta med svensk tillverkning återstår nu bara 
alternativet att utveckla sin marknadsföring och stärka sitt varumärke. 
 

                                                 
1 Larsson, L. & Malmberg, A. (1997) Svensk möbelindustri – kompetens, kontaktnät och konkurrenskraft 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Bisset, M. (2006) TMF/Svensk Möbelindustri, mail- och telefonintervju 
5 Andersson, R. (2002) ”Möblerna står still” 
6 Lindberg, S. (2005) ”Möbelbolag tillbaka efter formsvacka” 
7 Trä- och Möbelindustriförbundet (2006)  
8 Lindberg, S. (2005) ”Möbelbolag tillbaka efter formsvacka” 
9 Ibid. 
10 Larsson, L. & Malmberg, A. (1997) Svensk möbelindustri – kompetens, kontaktnät och konkurrenskraft 
11 Levert, A. (2006) ”Norells – väletablerad doldis med tillverkning i Småland” 
12 Larsson, L. & Malmberg, A. (1997) Svensk möbelindustri – kompetens, kontaktnät och konkurrenskraft 
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1.2 Problembakgrund 
 
Utsuddandet av lands- och tullgränser, i och med EU och Internets utveckling, är två faktorer 
som gjort att svenska producenter även konkurrerar med utländska tillverkare. 13 
Tillverkningsförhållanden skiljer sig från land till land och därav kan det bli stora variationer i 
pris. Dessutom finns det företag som Ikea vilka tillverkar sina möbler i stora kvantiteter för att 
hålla låga priser. 14  Konsekvenserna har bland annat blivit att många svenska 
möbelproducenter under de senaste åren redovisat mycket små vinster. Exempelvis 
redovisade Lammhults en omsättning på 138 Mkr och ett resultat på endast 3000 kr, Källemo 
omsatte 24 Mkr och ett resultat på 11000 kr år 2004.15 Den ökade konkurrensen har bidragit 
till minskade och mycket små vinster inom möbelbranschen. 
 
Under de senaste tio åren har marknaden förändrats mycket, särskilt informationsmässigt. 
Bland all information som förmedlas är de främsta influenserna reklam, vänner i omgivningen 
och ryktesspridning. Via de här medierna får konsumenten mycket intryck och kunskap som 
gör att de är pålästa om vilka valmöjligheter som finns. Dagens konsument vill vara delaktig 
och involverad i sitt köp.16 Med den här utvecklingen fungerar inte längre den traditionella 
marknadsföringen. 
 
På senare år har intresset för möbler och inredning växt kraftigt, 17  även hushållens 
konsumtionsutgifter för möbler har enligt SCB ökat. 18  Det förhöjda intresset har gjort 
konsumenterna mer märkesmedvetna.19 På marknaden finns många imitationer, exempelvis 
av designklassikern Sjuan-stolen. Skillnaden mellan originalet och imitationerna är visuellt 
mycket små, däremot syns det på priset. Sjuan kostar cirka 3000 kronor medan kopiorna 
ligger runt 500 kronor. I de här situationerna är varumärket ett kännetecken som är avsett att 
särskilja tillverkare från varandra20 och är ofta avgörande för köp.21 Utan ett starkt varumärke 
blir företaget ett i mängden. 
 
Möbler är i en mening prestandalösa, till skillnad från andra hushållskapitalvaror går det 
sällan hänvisa till teknisk prestanda när möbler marknadsförs. Istället handlar det om att 
trovärdigt associera det egna varumärket till stil, status eller god kvalitet.22 Varumärket ska ge 
kännedom, image och utveckla goda relationer till konsumenterna.23 Allt fler företag öppnar 
konceptbutiker för att kommunicera med sina konsumenter. 24  Större delen av svenska 
möbeltillverkare använder sig dock endast av återförsäljare. 25 Eftersom många av 
möbeltillverkare enbart använder sig av återförsäljare har de ingen möjlighet att skapa egna 
relationer med sina kunder. 
 

                                                 
13 Edenhall, Y. (2005) ”Svensk prisnivå alltför hög” 
14 Larsson, L. & Malmberg, A. (1997) Svensk möbelindustri – kompetens, kontaktnät och konkurrenskraft 
15 Florén, J. (2005) ”Toppform utan topplön” 
16 Jurist, Rennerfeldt, B. (2006) Konsumentverket 
17 Lindberg, S. (2005) ”Möbelbolag tillbaka efter formsvacka” 
18 Nyhetsbyrån Direkt (2006) ”Hushållen konsumerar mer” 
19 Andersson, E. (2004) ”Märkesvaror betyder mycket även för medelklassen” 
20 Urde, Mats (2002-02-25) ”Varumärken i våra liv” 
21 Carlberg, G. et al. (1998) ”Form för miljoner: Det ljusnar för svensk design” 
22 Larsson, L. & Malmberg, A. (1997) Svensk möbelindustri – kompetens, kontaktnät och konkurrenskraft 
23 Urde, Mats (2002-02-25) ”Varumärken i våra liv” 
24 Dunner, H. (2003) ”Konceptbutiker: Konceptbutiken kommunikation i egen miljö” 
25 Bisset, M. (2006) TMF/Svensk Möbelindustri, mail- och telefonintervju, 16 och 17 maj 
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I bakgrunden framgår att de svenska möbelproducenterna för en ojämn kamp mot 
konkurrensen som kommit med globaliseringen. Konsumenterna är mer krävande och 
märkesmedvetna. För att stå ut i mängden är det viktigt att satsa på marknadsföring och stärka 
sin image, exempelvis via varumärket. 26  Utan direktkontakt med konsumenter har 
möbeltillverkarna inte förutsättningar för att skapa relationer med kunderna. Fortsätter de 
svenska möbeltillverkarna som tidigare kommer de att konkurreras ut, då konsumenterna 
väljer andra alternativ, mer kända eller billigare. 
 
1.3 Problemdiskussion 
 
Samhället 2006 präglas av globalisering, vilket lett till stor konkurrens. Konsumenterna har 
många valmöjligheter när de ska välja produkter. Kunderna vill vara delaktiga och integrerade 
i sina köp, de vill ha någon form av relation till produkten. Då konsumenten ofta är 
informerad och medveten om sina valmöjligheter, särskilt när det gäller köp av 
höginvolverande produkter, söker företag och allt mer använder sig av nya medel vid 
marknadsföring. 
 
Att utmärka sig är viktigt för nå framgång. Svårigheten gör sig gällande för alla aktörer som 
agerar på mättade marknader. Starka varumärken kan ge konkurrensfördelar och skilja företag 
från varandra. För att kunna kommunicera sitt varumärke med konsumenter bland all 
konkurrens krävs en relation mellan tillverkare och kunder. Det är svårt att skapa via 
mellanhänder. 
 
Av ovan framgår att möbelbranschen kantas av stor konkurrens både mellan inhemska och 
utländska producenter. Konsumenterna är krävande och kunniga. Utan att kommunicera sitt 
koncept och urskilja sig på marknaden kommer de svenska möbelproducenterna inte att 
överleva i den hårdnade konkurrensen. Med allt mer intensiv konkurrens söks mer uthålliga 
och unika konkurrensmedel som varumärken. Avsaknaden av forum för att integrera med sina 
kunder gör att tillverkarna inte kan skapa en avgörande relation. De här kommer att leda till 
att de svenskproducerande möbelföretagen går under.  
 
1.4 Problemformulering 
 
Vilka faktorer är viktiga för svenskproducerande möbelföretag för att stärka sin image? 

                                                 
26 Hedlund, M. (2005) ”Klassisk möbelsvensk letar nyrika marknader” 
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1.5 Syfte 
 
Syftet med studien är att genom en jämförande studie analysera och utvärdera 
strategiskaprocessen för företag att stärka sin image. För att belysa problemet kommer 
undersökningen göras i form av en jämförelse mellan svenska möbelproducenter som har 
konceptbutiker och de som enbart använder sig av återförsäljare. 
 
1.5.1 Perspektiv 
 
Studiens synsätt är företagsperspektivet, där utbytet mellan säljare och köpare är i fokus. 
Studien avser att lösa problem för företag. För det fenomen som ska undersökas är det viktigt 
att även ha ett konsumentperspektiv, studera konsumenternas imageuppfattning. 
 
1.5.2 Avgränsningar 
 
För att en undersökning ska bli lyckad är det viktigt att avgränsa forskningsproblemet. Det 
finns annars en risk för att uppsatsen blir för komplex och inte ger svar på det som uppsatsen 
har för avsikt att behandla. 
 
Undersökningen är avgränsad till att svara på hur de svenska möbelproducenterna arbetar 
strategiskt med sin marknadsföring. Samt hur de kan skapa ett mervärde och ett positivt word-
of-mouth. För uppsatsens syfte kommer endast den svenska marknaden att beröras. Fokus 
kommer att ligga på de företag som vill behålla sin svenska tillverkning. 
 
1.6 Definitioner 
 
Varumärke 
Varumärken är kännetecknet som en näringsidkare använder för att särskilja de varor som 
denne tillhandahåller från andras varor.27 Engelska ordet brand är översatt till det svenska 
ordet varumärke och i den här studien kommer varumärket representera företaget. 
 
Relation 
Relation kommer i den här studien att avse de ömsesidiga förhållanden som finns mellan 
kunder och företag. I fokus är främst de långsiktiga förhållanden där möjligheter till 
interaktion mellan parterna finns.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Nationalencyklopedin (2006) 
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2. Metod 
___________________________________________________________________________ 
 
Den här delen behandlar den vetenskapliga inriktning som använts vid skrivandet av studien. 
Trovärdighet, validitet, tillvägagångssätt och datainsamlingstekniker beskrivs. Dessutom 
motiveras forskningsstrategier och studieobjekt för att kunna ge svar på studiens syfte. 
___________________________________________________________________________ 
 
Vetenskaplig ansats 
Det finns två olika vetenskapliga ansatser att utgå från, induktiv eller deduktiv. Den deduktiva 
metoden utgår från generella teorier och applicerar dem på verkligheten. 28  Det är den 
deduktiva ansatsen, med befintliga teorier, som studien kommer att utgå ifrån.  
 
Forskningsstrategier 
Det finns ett antal olika strategier att använda sig av i en forskningsstudie. Det avgörande för 
bra forskning är att de val som görs är förnuftiga och motiverade i uppsatsen.29 För uppsatsens 
syfte kommer både en flerfallsstudie och en surveyundersökning att göras. Det eftersom 
studien strävar efter att få djupare insikt i företagens tillvägagångssätt samt genom en enkät 
samla in information om kunders uppfattning. 
 
Fallstudier är vanligt förekommande vid samhällsundersökningar och används främst vid 
forskning av småskaliga undersökningar. Utmärkande är att fokusering sker på en eller ett 
fåtal undersökningsenheter vilket ger ökad förståelse och ingående kunskap för det fenomen 
som är intressant. En stor fördel med fallstudiens genomförande är att man tillåts använda en 
mängd olika källor, data och forskningsmetoder.30 
 
Surveyundersökningar kan förekomma i flertalet former, exempelvis som postenkät eller 
personliga intervju. Syftet med surveyundersökningar är att uppdatera kunskaper och 
kännedom om det berörda området. Dessa undersökningar görs vid en bestämd tidpunkt och 
betoningen ligger på att basera datan på verkliga observationer. Surveyundersökningen är 
bred och omfattande och lämpar sig för kvantitativ data.31 
 
2.1 Undersökningsmetod 
 
Kvalitativ och kvantitativ metod 
Det finns två olika metoder för att samla in data. Kvalitativ metod är insamling av djupgående 
data som sedan tolkas av forskaren. Den andra metoden är kvantitativ metod som strävar efter 
att omvandla händelser till statistiskt material.32 
 
Datan om företagen samlades in genom en kvalitativ undersökning, i form av en intervju med 
representanter från respektive företag. Det för att få en djupare bild av företagen och de 
budskap de vill förmedla. Konsumenterna undersöktes genom en kvantitativ 
undersökningsmodell, ett frågeformulär. Det för att få en översiktlig bild av konsumenternas 
imageuppfattning. Metoden ger mycket information om en bred grupp.  

                                                 
28 Johannessen, A. & Tufte, P-A. (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod 
29 Denscombe, M. (2000) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
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Kvalitativ data samlas in genom exempelvis djupintervjuer som sedan granskas, bearbetas och 
tolkas av forskaren.33 Fördelar med kvalitativ data är att forskningen anses vara förankrad i 
verkligheten. Nackdelar är att datan är mindre representativ, då tolkningen färgas av 
forskarens åsikter. Det finns dessutom en risk att data som inte passar in förbises. 34 
Kvantitativ undersökning innebär att samla in data som sedan omvandlas till siffror för 
analys.35 Fördelar med kvantitativ data är att den är statistiskt generaliserbar och anses vara 
tillförlitlig. Nackdelar är att datan kan ge falska förespeglingar då den i själva verket inte är så 
objektiv som först kan tyckas.36 
 
Metodtriangulering 
De kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoderna går att kombinera med varandra, 
metoden kallas metodtriangulering. Triangulering ger både ett holistiskt och ett specifikt 
fokus för studien.37 
 
För uppsatsens syfte och för att säkerhetsställa kvaliteten på undersökningen har den här 
ansatsen använts. Undersökningen har gjorts med kvalitativ undersökning som förgrund till 
den kvantitativa. Det för att få tillräcklig information om företagen och sedan jämföra kunders 
uppfattningar om dem. 
 
2.2 Datainsamling* 
 
Allt fler företag öppnar konceptbutiker eftersom de har ett ökat behov att kommunicera sitt 
varumärke. Design, inredning, butiksmaterial och personal ska förmedla en tydlig känsla av 
vad varumärket står för. 38  Studien avsåg finna faktorer som stärker de svenska 
möbelproducenternas image. För att göra det kommer konsumenters imageuppfattning av 
producenter med egna konceptbutiker och producenter som använder sig av återförsäljare att 
jämföras. 
 
Primärdata 
Den här studien kommer att göras via primärdata. Det innebär att all data samlas in av 
författarna till studien.39 
 
För att skapa en bild av företagets identitet och de budskap de vill förmedla har intervjuer 
med representanter på respektive företag genomförts. Intervjuerna har gjorts utifrån en 
semistrukturerad intervjumall. 
 
Kundernas imageuppfattning har undersökts genom en enkät. Den kvantitativa 
undersökningsmodellen har gjorts enligt en tvärsnittsansats, vilket innebär att ett flertal objekt 
studerats översiktligt vid en fast tidpunkt.40 Det för att respondenterna ska besvara samma 
frågor vilka sedan statistiskt jämförs. Enkäten byggdes upp i form av semistrukturerade frågor. 
Vilket ger uttömmande svar samt att respondenterna fick möjlighet att nyansera svaren.41  
                                                 
33 Johannessen, A. & Tufte, P-A. (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod 
34 Denscombe, M. (2000) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 
35 Johannessen, A. & Tufte, P-A. (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod 
36 Denscombe, M. (2000) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 
37 Johannessen, A. & Tufte, P-A. (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod 
* För intervju- och enkätunderlag se bilaga 2 & 4 
38 Dunner, H. (2003) ”Konceptbutiker: Konceptbutiken kommunikation i egen miljö” 
39 Johannessen, A. & Tufte, P-A. (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
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Intervjuer kan förekomma i tre olika former, strukturerade, ostrukturerade och 
semistrukturerade intervjuer. 42  Fördelarna med att strukturera intervjufrågor är att de är 
överförbara och kan jämföras med andra intervjuer. Den ostrukturerade intervjun kan få fram 
faktorer som forskaren inte reflekterat över, något som kan vara både positivt och negativt. 
Vid semistrukturerade intervjuer styr forskaren samtalet, men låter respondenten tala fritt.43 
 
Enkät används med fördel vid undersökningar med ett stort antal respondenter och när det 
gäller okomplicerad information.44 Enkäter är det vanligaste sättet att samla in kvantitativ 
data.45 För att få så precisa svar som möjligt bör enkätens frågor vara noggrant utformade. 
Svarsalternativen kan vara prestrukturerade, öppna, eller, en blandning av de två, 
semistrukturerade.46 Prestrukturerade enkäter underlättar tolkning av svaren, dock begränsas 
undersökningen till frågorna. Öppna frågor är svårare att tolka men fångar närliggande 
information. Enkäter med semistrukturerade frågor ger respondenten en möjlighet att ge 
uttömmande svar på styrda frågor.47 Enkäter ger ett statistiskt underlag och möjlighet att 
generalisera informationen. 
 
Gap-analys* 
En gap-analys finner så kallade gap, det vill säga skillnader.48 Undersökningen kommer att 
undersöka gapen mellan företagens identitet och kunders imageuppfattning. 
 
2.3 Urval  
 
Urval är den del av populationen som undersökts. 49  Undersökningsföretagen för studien 
utsågs utifrån att de ansågs vara typiska för branschen. Därefter gjordes ett 
bekvämlighetsurval, där de företag som gav access undersöktes. Kundundersökningen utgår 
från sannolikhetsurvalet, baserat på en föreställning om att de undersökningsobjekt som ingår 
i urvalet sannolikt utgör ett representativt tvärsnitt av hela populationen.  
 
Undersökningsupplägg 
Efter informationssök via litteratur och Internet utsågs ett antal svenska möbelproducenter 
lämpliga för studien. De kontaktades och blev informerade om studiens syfte. Av dem ville 
fyra företag delta i undersökningen, Blå Station AB, G.A.D, Swedese Möbler AB och Voice 
Furniture AB. Eftersom förutsättningarna för de företag som kontaktades är likvärdiga ansågs 
de som undersöktes sannolikt vara representativa för en större del av marknaden. Hälften av 
företagen har egna konceptbutiker medan de övriga har försäljning via återförsäljare. Det ger 
en rättvis bild över de två olika tillvägagångssätten för företag att sälja sina produkter.  
 
Enkätundersökningen ägde rum under perioden 18-20 maj 2006. En av de två platserna som 
undersökningen gjordes på var Östermalms torg med omnejd. Respondenterna på plats kom 
ut ur olika möbelaffärer, varav vissa är återförsäljare för undersökningsföretagen. Den andra 
platsen var utanför Ekerö Möbler, söder om Drottningholm, Stockholm. Platserna som 

                                                 
42 Johannessen, A. & Tufte, P-A. (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod 
43 Denscombe, M. (2000) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 
44 Ibid. 
45 Johannessen, A. & Tufte, P-A. (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod 
46 Denscombe, M. (2000) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 
47 Johannessen, A. & Tufte, P-A. (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod  
* Se 3.3.1 Arbetsmetod 
48 Grönroos, Christian (1990) Service Management – ledning, strategi och marknadsföring i servicekonkurrens 
49 Johannessen, A. & Tufte, P-A. (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod 
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undersökningen gjorts på gör att respondenterna sannolikt kan klassas som intresserade av 
undersökningsområdet, det vill säga möbler. Totalt sett tillfrågades 112 respondenter.  
 
Kunderna tillfrågades enligt ett sannolikhetsurval, med proportionellt stratifierat urval, för att 
på bästa vis representativt spegla en större population. Undersökningens strata var kön, ålder 
och inkomst. Det här urvalet gjordes för att matcha företagens målgrupper, för att få en så stor 
andel intresserade och representativa respondenter som möjligt. 
 
Proportionellt stratifierat urval är ett sannolikhetsurval som används mycket ofta vid 
marknadsundersökningar. Urvalet innebär att speciella kategorier fastställs, nödvändiga för att 
vara med i urvalet. Undersökningsobjekten väljs ut av forskaren, det kan vara människor som 
råkar befinna sig på plats. Främsta fördelen med proportionellt stratifierat urval är 
kostnadsmässigt effektivt och att det eliminerar slöseri då objekten uppfyller vissa kategorier. 
En nackdel är att ju fler kategorier som används desto troligare är det att andelen i vissa 
kategorier blir liten.50 
 
2.4 Validitet  
 
Validitet innebär att data och metoder är riktiga. I forskning innebär begreppet huruvida de 
uppgifter som samlats in representerar verkligheten och berör relevanta frågor. 51  Intern 
validitet handlar om i vilken mån resultatet av forskningen kommit fram till stämmer överens 
med verkligheten. Den yttre validiteten avser om resultatet går att generalisera, om urvalet är 
representativt, och avgör om det är det intressant att överföra resultatet till andra områden.52 
 
Det som undersökningen har för avsikt att mäta görs genom frågorna som baserats på 
relevanta teorierna beskrivna i uppsatsen. Validiteten i den här studien avgörs av frågornas 
kvalitet vid intervjuerna och i enkätundersökningen, de så kallade mätinstrumenten. Eftersom 
att variablerna härleds ur teorier stämmer således med verkligheten. 
  
Vid studier av ett fåtal observationsobjekt, fallstudier, föreligger en problematik med 
generaliserbarhet. Då antalet medverkande företag i studien är relativt få och ett urval baserat 
på författarnas tycke av typiska företag för branschen minskar generaliserbarheten. De har 
ansets som typiska för branschen och ingår därför i en bredare grupp, vilket gör att det finns 
möjlighet att generalisera för svenska möbelproducenter. 
 
Enkätundersökningen gjordes på 112 respondenter, varav 100 svarade korrekt. Då 
undersökningen inte var av större omfattning är det svårt att generalisera resultatet. Trots att 
en av fördelarna med kvantitativ data är att den är statistiskt generaliserbar och anses vara 
tillförlitlig gör omfattningen och svarsfrekvensen att den yttre validiteten och 
generaliserbarheten sjunker något. 
 
2.5 Reliabilitet 
 
För att få någon effekt på teorin och praktiken måste forskningen vara trovärdig och pålitlig. 
 
Reliabiliteten kan ses som hög då intervjuerna utfördes med personer högt uppsatta i 
respektive företag och väl införstådda med företagets tillvägagångssätt. Undersökningen 
                                                 
50 Denscombe, M. (2000) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 
51 Ibid. 
52 Johannessen, A. & Tufte, P-A. (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod 
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omfattade fyra representativa svenska möbelproducerande företag. Ett av 
undersökningsföretagen ifrågasatte huruvida studien var självständig eller gjordes på 
beställning av uppdragsgivare. Inte förrän det framkom att det var en självständig studie ville 
de delta och gav access till företagsinformation. Att intervjuerna gjordes per telefon och mail 
kan ha påverkat svaren, eftersom de inte utfördes på en gemensam fysisk plats. 
Intervjufrågorna arbetades fram enligt studiens referensram och granskades av uppsatsens 
opponenter, i syfte att undvika missförståelse. Respondenterna i enkätundersökningen var 
anonyma och på så vis kunde de känna sig trygga och svara spontant på frågorna. Därav har 
studien en hög reliabilitet. 
 
Reliabilitet behandlar i vilken grad undersökningsresultatet kan upprepas om studien läggs 
upp på ett identiskt eller likartat sätt.53 De 100 respondenterna ska representera en större 
population. Det finns dock en risk för felmarginal, då undersökningen ej var av större 
omfattning. I de flesta surveyundersökningar finns ett urvalsfel, det vill säga att om 
undersökningen skulle göras igen med liknande urval skulle resultatet troligen skilja sig något. 
För att uppnå större precision krävs ett större urval. Denscombe tar även upp det viktiga 
faktum att intervjuares personliga egenskaper kan påverka respondenters villighet att besvara 
frågorna och hur ärliga de är, respondenter gör inte alltid som de säger.54 Reliabiliteten kan 
ha påverkats negativt eftersom respondenten inte tagit sig tillräckligt med tid för att 
sanningsenligt svara på frågorna då undersökningen gjordes utanför butiker. 
 
2.6 Ramfel och bortfallsfel 
 
Ramfel innebär att urvalet som används ej stämmer överens med målpopulationen. En variant 
av ramfel är överteckning, människor som inte borde vara med i undersökningen deltar. En 
annan variant är att den del av målpopulationen som borde vara med saknas kallas 
undertäckning.55 Genom att noggrant välja platser och människor som var på väg till eller från 
utvalda möbelbutiker minimerades risken för eventuell övertäckning. Viss undertäckning 
finns troligtvis på grund av att många i målpopulation inte befann sig på de platser som 
enkätundersökningen gjordes på.  
 
Största problemet med bortfall är att forskaren inte vet huruvida de som inte svarade skiljer 
sig från de personer som svarade. Om så vore fallet blir forskningen snedvriden. För att 
minimera risken för det bör lämpliga åtgärder för att förhindra uteblivna svar eller uppmuntra 
urvalet att svara göras. 56  Risken för bortfall angående konsumentundersökningen 
minimerades genom att låta en oberoende part genomföra frågeformuläret innan det gavs ut 
till respondenterna. Då denne part utan missförstånd eller problem genomförde formuläret 
ansågs det vara logiskt och enkelt att besvara. Småskaliga undersökningar bör inte innefatta 
mindre är 30 personer eller fall.57 Ett representativt urval för den här studien är fyra företag 
och 100 konsumenter. Av de 112 respondenter som svarade var 12 bortfall, på grund av 
felaktigt besvarande av enkäten. Det rörde sig i de flesta fall om att respondenten fyllt i fler 
alternativ på en fråga där det tydligt framgick att endast ett svarsalternativ var tillåtet. 
 

                                                 
53 Christensen, L. et al. (2000) Marknadsundersökning – en handbok 
54 Denscombe, M. (2000) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 
55 Christensen, L. et al. (2000) Marknadsundersökning – en handbok 
56 Denscombe, M. (2000) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 
57 Ibid. 
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3. Teori 
___________________________________________________________________________ 
 
Den här delen behandlar väsentliga teorier för studien. Kapitlet inleds med en teoretisk 
motiverande slinga och sedan följer en teorigenomgång. Utifrån dessa teorier skapas en 
teoretisk syntes och referensram. Avslutningsvis redogörs de variabler som undersökningen 
avser att mäta och en tillämpning av dem. 
___________________________________________________________________________ 
 
3.1 Introduktion av teori 
 
Den här uppsatsen ska belysa det problem de svenska möbeltillverkarna står inför, nämligen 
att behöva stärka sin image. Det råder en stor konkurrens på möbelmarknaden. För att de 
svenska möbeltillverkarna ska överleva på lång sikt måste de urskilja sig och kommunicera 
sitt koncept. Den här kommunikationen måste bygga på en ömsesidig relation, där stark 
image är det mest önskvärda målet.  
 
Problemformuleringen är vilka faktorer är viktiga för svenskproducerande möbelföretag för 
att stärka sin image. 
  
Av bakgrunden framgår att samhället 2006 präglas av globalisering och stor konkurrens. 
Konsumenterna har många valmöjligheter när de ska välja produkter. För det här fenomenet 
finns teorier för mogna marknader. För de svenska möbeltillverkarna är differentiering en bra 
strategi för att utveckla sin image. Det här för att nå ut till sina kunder och kommunicera sitt 
varumärke i ett större sammanhang. 
 
Konsumentbeteendet har under de senaste åren förändrats. Kunderna är ofta kunniga och vill 
vara involverade i sina köp. De vill ha någon form av relation till företaget, produkten och 
varumärket. I kombination med att möbeltillverkarna säljer höginvolverade varor gör att det 
krävs relationsmarknadsföring för att involvera och interagera med kunderna, ett måste för 
att nå ut till dem. Det ökade informationsbruset kräver nya och alternativa 
marknadsföringssätt. Det nya tillvägagångssättet inom relationsskapande marknadsföring är 
Event Marketing som fått stort genomslag tack vare den plattform den ger för att integrera, 
kommunicera och stärka företagets image. 
 
Ett starkt varumärke bestående av överensstämmande image och identitet ger 
konkurrensfördelar. Då de svenska producenterna säljer sina produkter under eget varumärke 
är det viktigt att de profilerar sig mot sina konsumenter för att förmedla sitt koncept. För att 
stärka sitt varumärke och sin image krävs att de använder sig av integrerad 
totalkommunikation, för att budskapet som förmedlas ska vara enhetligt. Genom en stark 
och tydlig kommunikation skapas ett värdefullt och långsiktigt varumärke.58 Arbetet med 
Branding gör att företag kan utveckla ett mycket starkt konkurrensmedel. Konsumenternas 
värdering av varumärket kan mätas med Brand Equity och variabler, som kännedom och 
associationer. Branding är mycket relevant för studiens problem, att finna faktorer viktiga för 
att stärka företags image och därmed vinna konkurrensfördelar.  

                                                 
58 Apéria, T. (2001) Brand Relationship Management: den varumärkesbyggande processen 
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För att stärka sin image måste de svenska möbelproducenterna arbeta med både relationer, 
Event Marketing och varumärke, Branding. Arbetet med dessa faktorer önskar att ge ett 
mervärde för kunderna, en motivation så de finner det värt att betala mer för de svenska 
tillverkarnas möbler än de billigare importmöblerna. När tillverkarna lyckats differentierat sig, 
förmedlat sin image, involverat kunderna samt gett dem ett mervärde kommer de att ha en 
stark image. Deras kunder blir lojala och ett positivt word-of-mouth kommer att spridas. Ett 
positivt word-of-mouth kommer sedan i sin tur att stärka företagets image. 
 
3.2 Teorigenomgång 
 
3.2.1 Teorigrund 
 
Mogen marknad 
En mogen marknad betyder att det finns ett större utbud än efterfrågan.59 Tillväxten avtar, 
kunderna är erfarna, en ökning av internationell konkurrens, minskade branschvinster och 
reklamansatser ökas.60 Det finns, enligt Kotler, tre olika marknadsstrategier på en mogen 
marknad. En av dessa är marknadsinnovationer vilket innebär att företagen förändrar sin 
marknadsföring och finner nya sätt att marknadsföra sin befintliga produkt. 61  Det 
rekommenderas när kunder ofta väljer mellan varumärken vid köp på dessa marknader.62 
 
Strategier 
Konkurrensstrategins mål är att ett företag ska finna en position i branschen utifrån vilken 
företaget bäst kan försvara sig mot övriga aktörer. Det finns tre allmänna basstrategier, 
kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering. När marknaden går mot moget stadium 
ställs företag ofta för första gången inför tvånget att välja en av strategierna.63 
 
På en likriktad marknad väljer konsumenter den produkt med lägst pris eller den som upplevs 
ge flest fördelar.64 Differentieringsstrategin går ut på att skapa något som gör att produkten 
uppfattas som unik i dess bransch. 65  Det här kan göras genom imagedifferentiering, att 
kommunicera en kännedom om företaget för att nå ut till kunderna. Det ger kunderna en 
möjlighet att identifiera sig med företaget och dess värderingar.66 Differentiering ger skydd 
mot konkurrens eftersom att kunderna är mindre priskänsliga och utvecklat en 
märkeslojalitet. 67  Med imagestrategin skapar företag något immateriellt som läggs till 
erbjudandet för att skapa konkurrensfördelar, tillägget kan utgöras av exempelvis 
varumärke.68 
 
Vid en prisstrategi satsar företag på att prisnivån ska ge konkurrensfördelar. Strategin har 
begränsningar på längre sikt eftersom företaget får svårt att bygga långvariga relationer med 
kunderna, om priset inte fortsätter att vara det lägsta.69 

                                                 
59 Behrer M. & Larsson Å. (1998) Event Marketing att använda evenemang som strategisk resurs i 
marknadsföringen 
60 Porter, M. E. (1980) Konkurrens strategi 
61 Kotler, P. et al. (2001) Principle of Marketing Third European Edition 
62 Porter, M. E. (1980) Konkurrens strategi 
63 Ibid. 
64 Kotler, P. et al. (2001) Principle of Marketing Third European Edition 
65 Porter, M. E. (1980) Konkurrens strategi 
66 Kotler, P. et al. (2001) Principle of Marketing Third European Edition 
67 Porter, M. E. (1980) Konkurrens strategi 
68 Grönroos, C. (1990) Service Management – ledning, strategi och marknadsföring i servicekonkurrens 
69 Ibid. 
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Relevans för uppsatsen 
Av bakgrunden framgår att möbelbranschen är mogen. För att överleva måste företagen 
utmärka sig på marknaden och välja en strategi. De svenska möbelproducenterna har i och 
med all konkurrens svårt att använda sig av prisstrategi och därför är differentiering och 
image en bra strategi. 
 
3.2.2 Marknadsföring 
 
Marknadsföring är ett tankesätt som måste genomsyra och vägleda alla personer, processer 
och funktioner inom en organisation. Traditionell marknadsföring, de 4P:na, produkt, plats, 
pris och promotion, anses av många ekonomer vara för snäv. På en mogen marknad 
framkommer brister med marknadsmixen, eftersom det krävs att marknadsföringen är 
integrerad i hela organisationen.70 
 
Relationsmarknadsföring kontra Transaktionsmarknadsföring 
Två olika perspektiv på marknadsföring är relations- och transaktionsmarknadsföring.71  
 
Transaktionsmarknadsföring är det traditionella sättet där konsumenten påverkas av en 
enkelriktad kommunikation till att välja ett specifikt företags produkt. Det här 
marknadsföringssättet fokuserar på omedelbara utbyten. 72  Perspektivet har ett kortsiktigt 
fokus, marknadsmixen används, kunderna är priskänsliga och kundkontakten är ofta 
tillfällig.73 
 
Relationsmarknadsföring bygger istället på ett ömsesidigt förhållande mellan företag och 
kunder. Långsiktiga relationer byggs upp mellan parterna, där interaktion, 
tvåvägskommunikation,74 engagemang och förtroende75 är nyckelord och värdeskapande är 
målet.76 En lyckad och välgenomförd relationsmarknadsföring resulterar i hög kundlojalitet77 
och mindre priskänslighet. 78 
 
Relevans för uppsatsen 
På möbelproducenternas mogna marknad är konkurrensen så intensiv att marknadsmixen, de 
4P:na, inte räcker till. Att stärka sin image är en långsiktig process. Utgångspunkten bör 
därför vara relationsmarknadsföring med det långsiktiga perspektivet. Med relationer till 
sina kunder kan företag lättare kommunicera och främja en positiv imageuppfattning. Det är 
relevant för uppsatsen att mäta hur företagen arbetar med relationer och 
tvåvägskommunikation. 
 

                                                 
70 Grönroos, C. (2002) Service Management och marknadsföring – en CRM ansats 
71 Ibid. 
72 Grönroos, C. (2000) Marknadsföring i tjänsteföretag 
73 Grönroos, C. (2002) Service Management och marknadsföring – en CRM ansats 
74 Grönroos, C. (2000) Marknadsföring i tjänsteföretag 
75 Gummesson, E. (2002) Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R 
76 Grönroos, C. (2000) Marknadsföring i tjänsteföretag 
77 Kotler, P et al. (2001) Principle of Marketing Third European Edition 
78 Grönroos, C. (2002) Service Management och marknadsföring – en CRM ansats 
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3.2.3 Involvering och interaktion 
 
För att ha en bra relation med sina kunder är graden av involvering viktig.79 Involvering är 
definierat som ”till vilken grad ett objekt eller ett beteende är personligt relevant eller av 
personligt intresse, framkallat av stimulans inom en specifik situation”. 80  Det är en 
nyckelfaktor vid varumärkesval.81 
 
Konsumenter agerar för att minimera risker och maximera fördelar av inköp och konsumtion. 
Graden av involvering fastställs av hur viktig konsumenten uppfattar att produkten är och 
rangordnas från låg till hög grad. Ju viktigare produkten anses, desto mer motiverad är 
konsumenten att söka information och att vara involverad i beslutet. Vid höginvolverande 
processer skapar konsumenterna först en attityd till produkten och sedan förändrar de sitt 
beteende.82 Personlig, face-to-face, interaktion är det mest effektiva sättet att interagera på vid 
höginvolverade produkter. 83  Med en höginvolverande produkt kan företag lättare skapa 
långsiktiga och ömsesidiga relationer.84 
 
Relevans för uppsats 
Höginvolverade kunder underlättar relationsskapande mellan företag och kunder. Interaktion 
önskas, för vilket möbelproducenterna behöver ett forum för. Det är relevant för studien att se 
på i vilken grad kunderna är involverade och hur företagen arbetar med involvering och 
interaktion. Undersökningen avser att mäta involveringsgrad och interaktionsgrad. 
 
3.2.4 Event Marketing 
 
Event Marketing har blivit allt vanligare och kan i många fall vara mer effektivt än traditionell 
marknadsföring. Det beror på kraven att hitta nya kommunikationsvägar och 
marknadsföringsalternativ. Event Marketing används som komplement till de klassiska 
marknadsföringsstrategierna. Genom att skapa, eller medverka i, ett evenemang kan företaget 
skapa mervärden. Eventen kan användas för att kommunicera ett långsiktigt budskap som att 
profilera ett företag.85 
 
Det finns ett antal kriterier för evenemang.  

• Evenemanget är till sin form bundet i tid och geografiskt rum. 
• Evenemanget kan vara både uppsökande och inbjudande. 
• Evenemanget kan vara riktat till en exakt specificerad målgrupp men också allmänt 

tillgängligt. 
• Evenemanget kan syfta både till långsiktiga effekter, t.ex. vara imageskapande och till 

kortsiktiga effekter, i termer av att direkt stimulera försäljningen.86 
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Det finns olika typer av event för företagen att tillämpa; befintligt evenemang på egen arena, 
skapat evenemang på annans arena och skapat evenemang på egen arena. 87  Events kan 
förekomma i exempelvis form av utställningar, mässaktiviteter eller konceptbutiker. 
 
Relationsskapande Event Marketing, Identitet och Image 
Som komplement till relationsmarknadsföring ger Event Marketing-evenemangen ett forum 
där företag kan möta sina intressenter, samverka, interagera och kommunicera. Arbetet ska 
verka för att både skapa och underhålla relationer, något som blivit ett viktigt verktyg i dagens 
marknadsföring då relationerna inte kan kopieras.88 
 
Event Marketing ska bidra till positiva associationer med företaget, dess varumärke och 
image. Evenemanget är en plattform för integration av övriga marknadsföringeselement, en 
möjlighet att skapa uppmärksamhet, publicitet och word-of-mouth. Kommunikationsmedlet är 
själva evenemanget, som främst syftar till att ge ett helhetsintryck som skapar, förstärker eller 
underhåller företagets eller varumärkes image. På så vis förflyttar företaget 
kommunikationsprocessen bort från det informationsbrus som finns på dagens marknad.89 
 
Egna butiker, konceptbutiker, är en permanent egen arena för olika typer av events. Den egna 
butiken fungerar som ett riktmärke för imagereklam och en mötesplats för företags 
intressenter.90 Allt fler företag öppnar konceptbutiker eftersom att de har ett ökat behov att 
kommunicera med sina kunder via nya kanaler. Butikerna ska förmedla en tydlig känsla av 
vad varumärket står för.91 Konceptbutiker uppfyller kriterierna för Event Marketing och är i 
hög grad imageskapande.  
 
Relevans för uppsats 
Ett av Event Marketings vanligaste syfte är att skapa uppmärksamhet och image för ett 
företag eller ett varumärke samt att ge ett forum för relationsskapande med målgruppen.92 
Vilket ger möbelproducenterna ett bra verktyg för att stärka sin image. Det finns olika sätt för 
företag att använda Event Marketing. För att bygga långvariga relationer krävs ett 
permanent forum, exempelvis en konceptbutik. Det räcker inte längre för ett varumärke att bli 
sett och hört, det måste också upplevas. För att skapa relationer är interaktionen mellan 
varumärke och kunder viktigt att fokusera på.93 Betydelsefullt för studien är när företagen 
skapar egna evenemang på sin arena, genom en konceptbutik. Undersökningen syftar till att 
se hur Event Marketing ska ge ett forum för företaget att skapa relationer, stärka sin image 
och ge kunderna ett mervärde. Det som avses mätas är kriterier för Event Marketing. 
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3.2.5 Varumärke 
 
Den vanligaste definitionen av varumärken är att det är ett namn, en symbol eller något annat 
kännetecken som särskiljer en produkt från andra. Identitet är den bild som företaget vill 
skapa. Image är den bild som kunderna verkligen uppfattar av företaget och dess aktiviteter.94  
 
Identitet kopplas ofta samman med en symbol eller ett varumärke.95 Identitet är det budskap 
företaget sänder ut till konsumenterna. Det ska specificera varumärkets betydelse och mål. 
För att urskilja identiteten kan varumärkets vision, mål och värderingar undersökas.96  
 
Image kan definieras som summan av den kollektiva uppfattningen av ett företag eller 
varumärke, ett resultat av konsumenternas kontakt med och upplevelse av företagets 
förmedlade värde.97 Budskap mottagaren uppfattar,98 människors bild av företaget, är imagen. 
Det är uppbyggt av bland annat konsumenternas erfarenheter, word-of-mouth, och 
marknadsföring.99 Fördelar med en positiv image är att det kan leda till ökad försäljning och 
stärkta relationerna.100 
 
Identiteten och imagen måste stämma överens och ge samma budskap, för att skapa 
ömsesidiga relationer med kunder.101 Det vill säga att de förväntningar som byggs upp måste 
motsvaras av erfarenheterna kunderna får.102  
 
Grönroos menar att kundernas roll i varumärkesutvecklingen är aktiv. Kunderna får konstant 
intryck, reagerar ständigt på varumärkesbudskap vilket formar en image om företaget och 
dess varumärke i sina tankar. Varumärken uppfattas som varumärkesrelationer mellan företag 
och kund. Utifrån hur varumärkesrelationen utvecklas samlar kunden på sig en viss 
varumärkeskännedom eller bild av märket som särskiljer det från andra. Både varumärkets 
utvecklingsprocess och varumärkesbudskap är något som kunderna upplever, tillsammans 
bildar de varumärkets image.103  
 
För att ett starkt varumärke ska kunna behålla sin styrka måste det ständigt utvecklas, den 
varumärkesuppbyggande processen bör aldrig betraktas som avslutad. För att skapa starka 
varumärken krävs att hela organisationen är varumärkesorienterad. 104  På dagens hårda 
marknad med stort utbud och konkurrens mellan företag kan varumärke vara en stor styrka för 
ett företag, då det är en av de få saker som inte går att kopiera.105 
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Profilering 
Har ett företag problem med sin image bör de arbeta med profilering. Det finns i princip två 
tänkbara skäl till imageproblem: företaget är välkänt men har dålig image alternativt att 
imagen inte är särskilt känd och är därför otydlig eller föråldrad. Är företagets image dålig 
trots åtgärder och förändringar eller om imagen är okänd finns ett kommunikationsproblem. I 
de här situationerna erbjuder marknadskommunikation en lösning. Att stödja ett företags 
image med olika former av planerad kommunikation kan stärka profilen, förutsatt att de 
uppbyggda förväntningarna motsvaras.106  
 
Relevans för uppsats 
Ett varumärke ska skapa kännedom och förmedla företagets identitet. Via varumärket skapar 
konsumenterna sin relation och imageuppfattning av företaget. Identitet kommer i 
undersökningen att ses som det som företaget vill förmedla och image det som kunderna 
uppfattat. Studien avser att mäta kundernas imageuppfattning, företagens identitet och dess 
korrelation. 
 
3.2.6 Totalkommunikation 
 
Integrerad marknadskommunikation 
Integrerad marknadskommunikation är en strategi där all marknadsföring samordnas med 
övriga företagsaktiviteter. Strategin utgår från ett långtidsperspektiv och innefattar olika 
kommunicerade budskap. De delges i form av planerande budskap, vad företaget säger, 
produkt- eller servicebudskap, vad företaget gör och oplanerade budskap, vad andra säger. 
Den sistnämnda är mest trovärdigt för konsumenter.107 
 
Om erfarenheterna av interaktionerna och word-of-mouth108 stämmer överens med den övriga 
kommunikationen och upplevelserna ger det en positiv bild, goda rykten sprids, 
marknadskommunikationens trovärdighet höjs samt förbättrar företagets image. Det innebär 
en välfungerande totalkommunikation. 109 Det är viktigt för företag som arbetar med 
profilering eller imageuppbyggande att arbeta med totalkommunikation, för att se till att all 
företags kommunikation är enhetlig.110 
 
Extern marknadsföring 
Den externa marknadsföringen är företagets planerade marknadsföringsansatser mot 
konsumenter. Marknadsföringen inkluderar hur företagen arbetar med kommunikation och på 
vilket sätt de positionerar sig och sitt varumärke på marknaden. De budskap som förmedlas 
från företag kommuniceras via olika medier, antingen via traditionell marknadsföring som 
reklam eller via mer moderna sätt, exempelvis events. Konsumenter betraktar numera reklam 
med en viss skeptism och därav strävar företagen efter att finna nya, mer häpnadsväckande 
sätt att kommunicera. 111  Den externa marknadsföringen bygger upp konsumenternas 
förväntningar och image.112 För ett trovärdigt intryck måste de förväntningar som byggts upp 
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motsvara kundernas erfarenheter och gärna överträffa dem, ge ett mervärde. Det leder till 
vinster, tillväxt, lojala kunder och ett positivt word-of-mouth.113 
 
Relevans för uppsatsen 
För att kunderna ska få en så bra och tydlig imageuppfattning som möjligt är det viktigt för 
möbelföretag att arbeta med totalkommunikation, där alla budskap stämmer överens. För 
undersökningen är det relevant, eftersom målet är att stärka företagens image, att se på 
företagens totalkommunikation. Undersökningen avser att mäta företagens planerade 
budskap, vad de säger, och oplanerade budskap, vad kunderna säger. 
 
3.2.7 Branding 
 
Branding är företags arbete med att skapa, underhålla och skydda sitt varumärke.114 Melin 
anser att ett varumärke måste skapa värde för både märkesinnehavaren och konsumenten för 
att det ska fungera som ett konkurrensmedel. För konsumenten ger ett välkänt varumärke 
både garanti och skapar en image.115 
 
Grönroos anser att varumärkets värde är baserat på kundens upplevelse av hur värdefull en 
produkt är jämfört med andra. Ökar värdet är det sannolikt att kunden fortsätter konsumera 
och vara lojal.116 Att bygga upp ett varumärke kan liknas vid en värdeskapande process, 
som äger rum parallellt både i företaget och i konsumenternas medvetande. Hos konsumenter 
byggs varumärken och deras värderingar upp enligt följande faktorer; engagemang, 
märkeskänslighet, märkeskännedom, märkesassociationer, mervärde och märkeslojalitet. 
Engagemang kan skapas av märkesinnehavaren via faktorer som personligt intresse och 
upplevd risk. Märkeskännedom skapas då märkesinnehavaren gör kunderna medvetna om att 
varumärket finns. Märkesassociationer handlar om att skapa positiva värden. Den viktigaste 
är kvalitet, ett viktigt konkurrensmedel då det är mer fördelaktigt att konkurrera med kvalitet 
än med pris på längre sikt. Mot bakgrund av likriktningen av produkterna i samhället bör 
företagen skapa associationer som ger upphov till mervärden, det som avgör val av 
märkesprodukter är just deras mervärden. Målsättningen är att mervärdet på sikt ska ge 
upphov till märkeslojalitet. Om denna lojalitet blir bestående ökar varumärkets värde.117 
 
För att utveckla och underhålla ett starkt varumärke kan märkesinnehavaren ta hjälp av den 
strategiska varumärkesplattformen. Den fokuserar på variablerna produktattribut, 
märkesidentitet, kärnvärde, positionering, marknadskommunikation och intern 
märkeslojalitet.118 Dessa variabler utgör en grund för företag att arbeta med. 
 
Hur väl företagens arbete med varumärkesplattformen fungerat samt kundernas 
värdeskapande process ger konsumenternas värdering av varumärket, Brand Equity. Melin 
nämner att en vedertagen definition av Brand Equity är det mervärde ett varumärke ger en 
produkt, denna definition är nära besläktad med mervärde.119 
Brand Equity kan delas in i fem dimensioner, översatta till svenska; varumärkeslojalitet, 
varumärkesmedvetenhet, upplevd kvalitet, varumärkesassociationer och andra privatägda eller 
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patentskyddade tillgångar. Delarna ger värde för både företag och konsumenter. Företag kan 
mäta konsumenternas värdering av varumärket genom de olika variablerna i Brand Equity-
modellen, figur 3.1.120 Att skapa en hög varumärkeslojalitet ger återkommande kunder och 
vinner marknadsandelar. Varumärkesmedvetenheten är en förutsättning för att kunder ska 
kunna skapa en image. Varumärkesassociationer kan enligt Aaker utgöras av produktattribut 
eller en särskild symbol.121 Enligt Melin handlar associationer om att skapa positiva värden 
för kunden. Upplevd kvalitet handlar om att produktens kvalitet ska motsvara kundens 
förväntningar.122 Melin och Aaker gör skillnad på benämningen av den sista dimensionen, 
Melin kallar den juridiska rättigheter och Aaker privatägda eller patentskyddade tillgångar 
men innebörden av dem är den samma.123 
 
Då kunder har en hög varumärkesvärdering, ett högt Brand Equity, utgör det en stor tillgång, 
medför konkurrensfördelar och underlättar för företag att behålla sina kunder. Andra fördelar 
är att företag ofta kan ge sina kunder ett mervärde och då minska priskänsligheten. Det viktigt 
för företag att fokusera på marknadsföringsåtgärder som på ett positivt sätt påverkar kundens 
värderingar av varumärket. För att skapa långvariga relationer med lojala kunder måste 
företag arbeta med branding och vårda sitt varumärke.124  
 
Relevans för uppsatsen 
Genom branding, relationsskapande och involvering av kunder kan möbelföretag främja en 
positiv varumärkesvärdering. Företags arbete med varumärkesplattformen och kunders 
värdeskapande process ger konsumenternas varumärkes värdering. Värdesättningen utgår 
från hur kunden tolkat företagets varumärke och dess aktiviteter. Undersökningen avser att 
mäta variabler ur konsumenternas värdeskapande process och varumärkespattformen.  
 
3.2.8 Added value – mervärde 
  
Företags fysiska produkt eller bastjänst är det som kallas kärnprodukt. Kärnprodukten skapar 
förutsättning för företaget att existera på marknaden. Bitjänster krävs för att kärnprodukten 
skall kunna konsumeras av kunderna. Utöver dessa kan mervärden läggas till för att göra 
produkten mer attraktiv och konkurrenskraftigare.125 Det är det här abstrakta mervärde som 
konsumenten kan tänka sig betala mer för.126 Enligt Grönroos är det mest effektiva sättet för 
att skapa ett mervärde att utveckla den befintliga produkten, inte att skapa något nytt.127  
 
3.2.9 Word-of-mouth 
 
Word-of-mouth innebär att budskap sprids ryktesvägen. Budskapet kommuniceras från en 
person till en annan och uppfattas ofta trovärdigt eftersom källan anses objektiv och talar av 
personlig erfarenhet.128 Word-of-mouth har en kraftfull inverkan på hur förväntningar skapas 
hos konsumenter. Spridningseffekten är svår att mäta och varierar mycket mellan olika 
situationer, men helt klart är att negativa erfarenheter tenderar att spridas mycket snabbare än 
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positiva. 129  Forskning kring word-of-mouth har visat att det till och med kan ha större 
inverkan på kunder än annan marknadsföring.130 Om det således är en konflikt mellan det 
muntliga budskapet och exempelvis en reklamkampanj är det reklamens budskap som 
förlorar.131 
 
För att uppmuntra ett positivt word-of-mouth bör företag fokusera på relationer. Det har visats 
sig finnas en korrelation mellan den personliga relationen mellan företag och kunder och 
kunders word-of-mouth beteende. Ju djupare ömsesidig relation desto mer word-of-mouth.132 
Starka relationer med kunder kan utvecklas till en bindning mellan kund och företag något 
som leder till att kunderna i sin tur rekommenderar och förespråkar företaget, ett word-of-
mouth sprids.133 Rätt förvaltade relationer leder till positivt word-of-mouth. 
 
Relevans för uppsats 
För att de svenska möbelproducenterna ska kunna stärka sin image måste de ge ett mervärde. 
Mervärdet sker i form av interaktion mellan kunderna och företagen genom deras varumärke 
och relationer. Ett sätt att stärka sitt varumärke är att skapa relationer med sina konsumenter, 
något som kan göras via events och konceptbutiker. En stark image främjar ett positivt word-
of-mouth och vice versa. 
 
3.3 Teoretisk syntes* 
 
Här presenteras studiens teoretiska ramverk vilket kommer att användas som underlag för 
undersökningen. Grunden är de teorier som tidigare redogjorts. De kommer här att bindas 
samman för att ge en helhetsbild. 
 
För att kunna svara på uppsatsens problemformulering, vilka faktorer är viktiga för 
svenskproducerande möbelföretag för att stärka sin image, kommer konsumenters 
imageuppfattning att jämföras med företagens identitet. För att arbeta med sin image har de 
svenska möbelproducenterna ett antal strategier att arbeta med på den mogna marknad de 
befinner sig på. Den ena grunden för att arbeta med image är relationsmarknadsföring, ett 
måste i dagens samhälle med de krävande kunderna och ett tilltagande informationsbrus. För 
att skapa relationer bör företagen arbeta med involvering och interaktion och ha kunder i 
fokus. Det kan göras via Event Marketing, som med sin egna arena ger en plattform för att 
skapa och behålla dessa viktiga relationer utan störningar från informationsbruset. 
 
Den andra grunden är varumärke, en symbol för att förmedla företagets identitet och 
underlätta kunders imageuppfattning. Det behövs för att urskilja sig på en mogen marknad. 
Företagets kommunikationsansatser bör samordnas genom totalkommunikation. En 
välfungerande totalkommunikation gör att företaget sänder ut tydliga budskap, vilket 
underlättar kunders imageuppfattning. Det ger också förutsättningar för att företagets identitet 
och image ska stämma överens. Viktigt är att företagen motsvarar de förväntningar som 
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byggts upp genom marknadsföringen. Genom att arbeta med sitt varumärke, Branding, 
främjar företagen en hög värdering hos konsumenterna. 
 
Event Marketing och Branding utgör fokus i studiens syntes, då dess faktorer kommer att 
mätas hos kunderna för att avspegla hur väl företagens arbete med relationer, involvering och 
interaktioner samt hur arbetet med varumärke, identitet och totalkommunikation upplevs. Ett 
bra arbete gör, enligt teorierna, att företagen stärker sin image. Därmed ger de sina kunder ett 
mervärde vilket leder till lojala kunder och främjar ett positivt word-of-mouth. 
 
3.3.1 Arbetsmetod 
 
Genom en gap-analys avser studien att undersöka huruvida något gap mellan företagets 
identitet och kundernas imageuppfattning finns. Skillnaderna i uppfattningarna kommer att 
visa var, och om, gapet finns. Hur väl företagens arbete med varumärkesplattformen, branding, 
fungerat samt kundernas värdeskapande process ger konsumenternas värdering av varumärket, 
Brand Equity. Modellen ger ett mätinstrument för att se på konsumenternas 
varumärkesvärdering. Dimensionerna varumärkeslojalitet, varumärkesmedvetenheten och 
varumärkesassociationer att undersökas för att få fram konsumenternas värdering av 
företagens varumärke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.1 Brand Equity (en förenkling av 
Aakers modell) (Källa: Melin, Frans (1999) 
Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla 
starka varumärken Malmö: Författarna och 
Liber s 47) 
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3.4 Teoretisk referensram 
 
Syftet med studien är att genom en jämförande studie analysera och utvärdera 
strategiskaprocessen för att stärka sin image. I den teoretiska syntesen läggs vikt på Event 
Marketing och Branding och variabler för att undersöka dem presenteras här. 
 
Matrisen visar på utfallen av hur företag arbetar med Event Marketing, konceptbutik och 
Brand Equity, konsumenternas varumärkesvärdering. 
 
       

     
 Hög  Låg  
         
Hög        

 1 2 
        
         
        
Låg        

 3 4 
        
         

 
1. Hög grad av Event Marketing/Högt Brand Equity 
2. Hög grad av Event Marketing/Lågt Brand Equity 
3. Låg grad av Event Marketing/Högt Brand Equity  
4. Låg grad av Event Marketing/Lågt Brand Equity 

 
Utifrån den teoretiska matrisen kan olika resultat avläsas. 
 
1. Hög grad av Event Marketing/Högt Brand Equity 
Ett företag som placeras i område 1 har ett högt Brand Equity och bra relationer med sina 
kunder. Kunderna har en positiv imageuppfattning om företaget och dess Event Marketing 
som lyckats skapa relationer med kunderna. Dessutom kommer kunderna att ge företaget ett 
positivt word-of-mouth, de är sannolikt lojala. 
 
Företaget bör fortsätta med nuvarande strategi, men inte ta sin position på marknaden för 
given. För att ett starkt varumärke ska kunna behålla sin styrka måste det, som nämnts i 
teorikapitlet, ständigt utvecklas. Den varumärkesuppbyggande processen kan aldrig betraktas 
som avslutad. 
 
2. Hög grad av Event Marketing/Lågt Brand Equity 
Här arbetar tillverkaren med Event Marketing och relationer men lyckas inte nå ut till sina 
kunder eller skapa bra relationer. Problemet kan vara att företagets kunder inte känner till 
varumärket eller att kunderna anser att varumärket inte ger något mervärde alternativt har ett 
lågt varumärkesvärde. Företaget har här ett imageproblem. 
 
När företag har ett lågt Brand Equity bland kunder kommer det på sikt att leda till ett negativt 
word-of-mouth, missnöje och låg involvering av kunderna. Det här är direkt förödande för ett 
företag. I de här situationerna kan marknadskommunikation vara en lösning. Företaget 
behöver arbeta med varumärket, stärka det och på ett bra sätt förmedla det. Företaget har det 

Brand Equity

Event Marketing 

Figur 3.2 Teoretisk 
matris (källa: egen) 
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nödvändiga forum för relationsbyggande och möjlighet att kommunicera med sina kunder, de 
måste bara förmedla sitt koncept via dem. 
 
3. Låg grad av Event Marketing/Högt Brand Equity 
Hamnar företaget här visar det att de har ett högt Brand Equity. Dock har de inte lyckats 
bygga relationer med sina kunder genom Event Marketing. Det kan på sikt leda till att 
kunderna uppfattar företaget felaktigt eftersom det inte förekommer någon relation och 
interaktion mellan företaget och kunder. Relationer skapas troligen mellan kunder och 
återförsäljare istället. 
 
Vid det här problemet bör företaget arbeta med att utveckla forum, exempelvis egen 
konceptbutik, där de kan involvera, integrera och skapa relationer med sina kunder. Det för att 
kunna förmedla det positiva varumärkesvärde de har och dessutom för att skapa långsiktiga 
konkurrensfördelar, få lojala kunder. 
  
4. Låg grad av Event Marketing/Lågt Brand Equity 
Människor känner inte till varumärket och företaget har inte lyckats skapa någon relation till 
kunderna. Här har producenten verkligen problem med låg eventuellt mindre bra image och 
låga förutsättningar för relationsskapande alternativt mindre bra relationer. Företaget behöver 
lägga om strategin och utveckla både relationen med sina kunder och varumärkets värde.  
 
Det är viktigt att varumärkesarbetet och relationsutvecklingen löper parallellt då företaget 
måste kunna leva upp till den identitet de vill förmedla. Via varumärket får kunderna intryck 
och bygger förväntningar, vilka sedan måste motsvaras av deras erfarenheter som relationerna 
ger. Stämmer dessa inte överens skapas missnöje och troligen ett negativt word-of-mouth. 
Företaget behåller inga kunder och får ett dåligt rykte, vilket innebär att de inte heller får 
några nya kunder. Företagen måste alltså arbeta med både Event Marketing och Branding. 
 
3.4.1 Variabler 
 
Beroende variabel 
Den beroende variabeln är kunders imageuppfattning, effekten av nedanstående oberoende 
variabler. 
 
Oberoende variabler 
Här presenteras de variabler som är viktiga för syftet och för att problemformuleringen 
gällande stärkt image ska kunna besvaras. De är orsaken till fördelningen i matrisen ovan. 
 
För att mäta graden av Event Marketing undersöks:  För att mäta Brand Equity undersöks: 
Relationer  Image 
Tvåvägskommunikation  Identitet 
Involveringsgrad  Planerande budskap 
Interaktionsgrad  Oplanerande budskap 
Kriterier för Event Marketing, konceptbutik eller ej  Konsumenternas värdeskapande process 
  Varumärkesplattformen 
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3.4.2 Tillämpning 
 
Nedan kommer tillämpning av den teoretiska referensramen att redovisas. 
 
Enkätundersökningen inleds med fyra frågor om kön, ålder, inkomst och avgörande i och med 
möbelköp. Det är för att försäkra att undersökningen blir relativt jämt fördelad mellan könen 
och att respondenterna befinner sig i företagens målgrupp. 
 
3.4.2.1 Event Marketing 
 
Relation 
Med relationer till sina kunder kan företag lättare kommunicera och främja en positiv 
imageuppfattning. Hur företagen arbetar med och den möjlighet de har att skapa relationer 
och tvåvägskommunikation mäts ur företagsperspektiv genom intervju, se bilaga 2, fråga 
2a-e. Ur kundperspektiv representerar Event Marketing relationer och kommunikation. Det 
avser fråga 7-8, 12-13, 17-18 och 22-23, se bilaga 4, att svara på. 
 
Involvering 
Genom intervjuerna kommer företagens möjligheter att integrera och involvera sina kunder, 
interaktionsgraden, undersökas, bilaga 2, frågor 2b-c. Vilken grad av involvering kunden 
känner inför ett möbelköp undersöks i enkätundersökningen, bilaga 4, fråga 3. 
Höginvolverade kunder underlättar relationsskapande mellan företag och kunder. 
 
Event Marketing 
Genom att använda sig av Event Marketing skapar företag ett forum för att arbeta med 
relationer, stärka sin image och ge sina kunder ett mervärde. I vilken grad företagen arbetar 
med Event Marketing kommer att mätas i företagsintervjuerna, se bilaga 2, fråga 2b, f och 
3d. Ur kundernas synvinkel mäts Event Marketing i och med deras kunskap om var och hur 
de kan nå företagen, se bilaga 4, fråga 7-8, 12-13, 17-18 och 22-23. 
 
Eftersom Event Marketing grundas på både relationer och involvering kommer variablerna 
för dem att mynna ut i Event Marketing. De kommer att bidra till graden av Event Marketing. 
 
3.4.2.2 Branding - Brand Equity 
 
Varumärke 
Ur företagsperspektiv visar intervjuerna hur företagen ser på sig själva och hur de vill bli 
uppfattade av kunderna. Deras identitet mäts, se bilaga 2, fråga 1c och 3a. Hur de svenska 
möbelproducenterna sedan uppfattas av kunderna, imagen, undersöks i frågeformulären, 
bilaga 4, frågorna 5, 10, 15 och 20. Stämmer identiteten och imagen överens har företagen en 
bra grund att bygga vidare på.  
 
Totalkommunikation 
För att kunderna ska få en så bra imageuppfattning som möjligt är det viktigt för företag att 
arbeta med totalkommunikation som innebär att alla företagens budskap stämmer överens. 
Hos företagen kommer de planerade budskapen att mätas, bilaga 2, fråga 3b och d. Vad 
kunderna anser och säger om företagen och dess image, de oplanerade budskapen, mäts i 
kundundersökningen, bilaga 4, fråga 5, 10, 15 och 20. Vilka marknadsföringsmedel som 
kunderna påverkas av mäts i fråga 2, se bilaga 4, vilket ska ge en uppfattning om 
korrelationen med företagens externa marknadsföring. För att ge kunderna en enhetlig bild 
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och kunna leva upp till förväntningarna som skapas är det viktigt att företagens budskap 
stämmer överens. 
 
Branding - Brand Equity 
För att se hur företagen arbetar med sitt varumärke grundas intervjuerna på variabler från 
varumärkesplattformen. Dessa variabler är märkesidentitet, kärnvärde, 
marknadskommunikation och produktattribut. Se bilaga 2, fråga 1c och 3a-d. Brand Equity är 
konsumenternas varumärkesvärdering och kommer baseras på hur kunden uppfattat företagets 
image. Kundundersökningen kommer att mäta variabler från konsumenternas 
värdeskapande process. Märkeskännedom, bilaga 4, fråga 4, 9, 14 och 19, och 
märkesassociationer, (nyckelorden som mäts hos kunderna kommer från företagsintervjuerna) 
bilaga 4, fråga 5, 10, 15 och 20, är de variabler som studien fokuserar kring. Mot bakgrund av 
likriktningen av produkterna i samhället bör företagen skapa associationer som ger upphov till 
mervärden, något som undersöks, se bilaga 4, fråga 6, 11, 16 och 21. Målsättningen är att 
mervärdet på sikt ska ge upphov till märkeslojalitet. Om denna lojalitet blir bestående ökar i 
sin tur värderingen av varumärket, dess Brand Equity. Variabeln engagemang kan mätas som 
kundernas involvering och kommer därför att i den här studien att mätas under graden av 
involvering under Event Marketing. 
 
Variablerna ur konsumenternas värdeskapande process och företagens varumärkespattform 
kommer sedan att analyseras med hjälp av dimensionerna i Brand Equity. 
Varumärkesmedvetenheten är en förutsättning för kunders imageuppfattning. 
Varumärkesassociationer är det kunder förknippar med företaget. Varumärkeslojalitet 
innebär för företag att de får återkommande kunder och vinner marknadsandelar. 
 
Då varumärke och totalkommunikation påverkar Brand Equity kommer variablerna mätta i 
de kategorierna påverka graden av Brand Equity. 
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4. Företagspresentation 
 
4.1 Blå Station 
 
Blå Station är ett familjeföretag som startades 1986 av Börge Lindau. Huvudkontoret är 
beläget i Åhus och ett showroom finns i Stockholm.134 
 
Företagets filosofi är att producera möbler som de själva gillar och tycker förtjänar en plats 
på marknaden. Idag skapas uttrycken, materialen och formerna i nära samarbete med nya 
unga designers. Blå Station anser att de måste ha ett innovativt sinne och nyfikenhet för att 
möta kraven och önskemålen idag. Kvalitet måste vara en del av varje ny idé.135 
 
4.2 G.A.D 
 
G.A.D är ett gotländskt företag som formger och tillverkar möbler på Gotland.136 Företaget 
grundades 1999 av Kristian Eriksson, VD och designer.G.A.D har två egna butiker, en i 
Visby och en i Stockholm.137 
 
G.A.Ds affärsidé är att formge, utveckla och tillverka möbler av högsta kvalitet i massiva 
material för hem och offentlig miljö. Målsättning är att tillverka möbler utan att ta genvägar. 
Det riktiga i material och hantverk får styra. G.A.D vill bry sig om produkten, om hantverket 
och det äkta, material och ärlighet.138 
 
4.3 Swedese Möbler AB 
 
Swedese är ett klassiskt möbelföretag som grundades 1945 av bröderna Yngve och Jerker 
Ekström. Företagets huvudkontor och fabrik är beläget i Vaggeryd i Småland. De har två 
stycken showroom, det i Stockholm öppnade 9 december 2005 och är en kombineration av 
showroom och butik.139 
 
Swedeses affärsidé är att skapa vackra möbler för framtiden med avstamp i en modern 
skandinavisk tradition.140 Swedese utvecklar, producerar och marknadsför möbler genom 
avancerade tekniska lösningar. Produkterna har en hög kvalitetsnivå när det gäller funktion, 
komfort och materialval. Rätt kvalitet försäkras genom att utveckla produkter som stämmer 
överens med affärsidén.141 

                                                 
134 Blå Station AB (2006) 
135 Ibid. 
136 G.A.D (2006) 
137 VD & Marknadschef, Magnusson, A. (2006) Voice Furniture AB 
138 G.A.D (2006)  
139 Swedese Möbler AB (2006) 
140 Ibid. 
141 Marknadschef, Farwing, K. (29006) Swedese Möbler AB 
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4.4 Voice Furniture AB 
 
Voice har sin verksamhet i Jönköping och ett showroom i Stockholm. Företaget grundades 
1997 genom fusion av två äldre väletablerade företag. De tillverkar huvudsakligen möbler för 
hemmamarknaden.142 
 
Voices affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter med livslängd i modern och 
funktionell formgivning. Produkterna ska vara anpassade till att fungera word wide och 
priserna ska passa var mans plånbok.143 Filsosofi är att alltid lyssna, alltid titta och alltid vara 
öppen för nya idéer. Voices profil är att göra möbler som kombinerar praktiska funktioner 
med vacker form passande för en modern livsstil.144 
 
4.5 Översiktstabell 
 
 Antal  Omsättning 2005  Antal Antal återförsäljare 

anställda (ca. miljoner)  egna butiker med butik  
______________________________________________________________________________________________  
 
Blå Station145 10 26 0 8  
 
G.A.D146 24 20 2 38 
 
Swedese Möbler147  80 105 1 121 
 
Voice Furniture148 25 60 0 80 
 

                                                 
142 VD & Marknadschef, Magnusson, A. (2006) Voice Furniture AB 
143 Ibid. 
144 Voice Furniture AB (2006) 
145 Delägare, Lindau Rikardsson, M. (2006) Blå Station AB 
146 VD, Eriksson, K. (2006) G.A.D  
147 Marknadschef, Farwing, K. (2006) Swedese Möbler AB 
148 VD & Marknadschef, Magnusson, A. (2006) Voice Furniture AB 
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5. Empiri 
___________________________________________________________________________ 
 
I kapitlet som följer presenteras studiens empiriska material. Kapitlet börjar med en 
sammanställning av intervjuerna med företagen och sedan följer en redovisning av 
kundundersökningen. 
___________________________________________________________________________ 
 
5.1 Sammanställning av företagsintervjuer 
 
5.1.1 Blå Station AB 
 
Mimi Lindau Rikardsson är en av delägarna till Blå Station. Hon arbetar med den strategiska 
marknadsföringen, ledningsfrågor och export. Företaget är designprofilerat med en filosofi att 
söka nya uttryckssätt. Nyfikenhet och innovation är nyckelord och de söker inte efter det 
kommersiella eller att ta några genvägar för att exempelvis göra något billigare. 
 
Relation – Event Marketing 
Mimi Lindau Rikardsson talar om att Blå Station inte har någon direktkommunikation med 
slutkunderna, den sker via återförsäljare och agenter. För att försäkra sig om att Blå Station 
når ut till avsedd målgrupp lägger de ner mycket arbete på att söka efter rätt samarbetspartners. 
Återförsäljarna besöks ofta och har kontinuerlig kontakt. Blå Station har ansvariga för varje 
segment och arbetar med aktiviteter och utbildningar av sina återförsäljare. Andra forum för 
kommunikation är genom deras hemsida och på mässor. 
 
Vid frågan om Blå Station anser sina kunder vara priskänsliga får vi svaret att alla kunder är 
priskänsliga. Dock tycker inte deras målgrupp att de är för dyra. Målgruppen för företaget är 
först och främst återförsäljarna och arkitekter. Blå Station anses vara prisvärda eftersom de 
ger hög kvalitet, funktion och design. 
 
Varumärke – Branding – Brand Equity 
Blå Stations image de vill förmedla är att de är innovativa och nyfikna. Det tycker de att de 
lyckats med. Blå Station uppfattas som ett spjutspetsföretag inom design. För att upprätthålla 
imagen arbetar de långsiktigt med bland annat årliga utställningar på möbelmässan i Sverige. 
  
Blå Station anser sig vara relativt små men satsar stort på att marknadsföra sig, enligt Mimi 
Lindau Rikardsson. Det sker främst via direktmarknadsföring med direktkontakt och utskick 
till återförsäljarna. Dessutom bearbetas journalister för att få redaktionell text i tidningarna. 
Utöver det ställer Blå Station ut på mässor. Andra former av marknadsföring är trycksaker, 
kataloger och en mycket välarbetad hemsida. 
 
I framtiden tror Blå Station att de måste fortsätta att arbeta aktivt med design och nya 
formgivare. Dessutom måste arbetet med att välja partners för att nå rätt kundkrets fortgå. Blå 
Station kommer att fortsätta arbeta efter sin filosofi för att behålla kärnvärdet. 
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5.1.2 G.A.D 
 
Vid intervjun med G.A.Ds VD och designer Kristian Eriksson berättar han att han grundade 
företaget 1999. Tanken var att satsa på att göra sig ett välkänt namn på den svenska 
marknaden, något företaget lyckats med. Arbetet med varumärket är en långsiktig strategi 
som ständigt utvecklas. Det senaste i utvecklingen är att G.A.D gift ihop sig med Gotland, där 
all tillverkning sker. G.A.D förknippas med Gotland och det är en association som alla vinner 
på, säger Kristian Eriksson. 
 
Relation – Event Marketing 
Kristian Eriksson berättar att kommunikationen och kundkontakten går via G.A.Ds butiker 
och återförsäljare, med vilka de har mycket goda och avslappnade relationer. De två butikerna 
är belägna i Stockholm och Visby. G.A.Ds trettiotal återförsäljare är placerade runtom i 
Sverige, en per marknad. VDn besöker regelbundet återförsäljarna för att upprätthålla 
kontakten. Tack vare de goda relationerna mellan G.A.D och deras återförsäljare kommer 
kunders önskemål och feedback fram till dem. Dessutom går G.A.D att nå via deras hemsida. 
 
Målgruppen är medvetna höginkomsttagare med kunskap och smak, antagligen bosatt i en 
större stad. Med tanke på målgruppen anser G.A.D inte att deras kunder är priskänsliga. 
Kunderna vet vad de betalar för och att det kostar, de anser att våra möbler är värda det, säger 
Kristian Eriksson. 
  
Varumärke – Branding – Brand Equity 
G.A.D vill förmedla en image av kvalitet och stil till sina kunder. För att göra det arbetar de 
med dessa kärnvärden och låter dem genomsyra allt företaget gör, från möbler till annonser. 
Vad G.A.D står för är mycket inarbetat och aktiviteterna hålls enhetliga för att bygga dessa 
värden. Återförsäljarna är mycket medvetna om vad G.A.D står för och förmedlar i sin tur det 
till kunderna. G.A.D tror att kunderna uppfattar deras varumärke och möbler som fina, dyra 
och av hög kvalitet. 
 
Strategin att enbart ha en återförsäljare per marknad, eller stad, gör att G.A.D kan hålla nära 
relationer och bygga varumärket tillsammans med sina återförsäljare. Mervärdet ligger i att 
kunden vet vad de får och varumärket är en garanti för det. G.A.D anser sig ha ett tydligt 
varumärke och det ska, på grund av alla kopior som kommer, präglas ännu tydligare på 
produkterna i framtiden. 
 
G.A.D arbetar med de traditionella marknadsföringsstrategierna. Den största delen är reklam. 
VDn talar om att ”G.A.D syns mer än de är stora”. De erbjuds ofta annonsplatser till bra 
priser, då tidningarna anser att G.A.D höjer deras status. Utöver den traditionella 
marknadsföringen ställer G.A.D regelbundet ut på mässor och arbetar med pressutskick och 
med återförsäljarna och deras utställningar. 
 
I framtiden tror G.A.D på ökad tillväxt och expandering. De kommer att fortsätta att arbeta 
med kvalitet, hålla vad de lovar, trycka på det hantverksmässiga och äkta och aldrig fuska. 
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5.1.3 Swedese Möbler AB 
 
Kristina Farwing arbetar som marknadschef på Swedese. Hon berättar att Swedese står för 
design i internationell toppklass. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför möbler 
genom avancerade moderna tekniska lösningar, något som gör att produkterna blir 
svårkopierade. Kollektionen är marknadsmässigt sammansatt och innehåller både spets- och 
basprodukter. Produkterna har en hög kvalitetsnivå när det gäller funktion, komfort och 
materialval. 
 
Relation – Event Marketing 
Kristina Farwing berättar att Swedese kommunicerar med sina privatkunder via personlig 
försäljning, mässor och utställningar, tryckmedia samt via Internet och mail. Utöver dessa 
forum har Swedese en egen butik i Stockholm för att skapa relationer med sina kunder. 
Gentemot återförsäljarna arbetas det mycket med kunduppföljning. Ett av arbetssätten är via 
regelbundet återkommande kundenkäter. De försäljningskanaler som används är 
möbelhandeln, återförsäljare och via egen butik i Stockholm. Butiken är en kombination av 
butik och showroom. På det sättet kan de visa upp och erbjuda hela sortimentet. 
 
På frågan om Swedese anser att deras privatkunder är priskänsliga svarar Kristina Farwing att 
det ligger så mycket bakom kunders beteende, att frågan är ganska komplex. Målgrupper är 
främst möbelhandeln, inredningsåterförsäljare och arkitekter men i det långa loppet är det 
slutkonsumenten, det vill säga privatpersoner, som nås. 
 
Varumärke – Branding – Brand Equity 
Imagen Swedese vill förmedla är god design och kvalitet. Kristina Farwing hoppas att 
Swedese uppfattas som ett ledande designföretag med en lång tradition. För att upprätthålla 
imagen arbetar de med kontinuerlig utveckling av sortimentet, bra service mot kunder och 
bibehållande av klassiker. Dessutom är all marknadsföring och allt marknadsmaterial 
sammanhängande. Swedese tror att möbelkollektionen representerar varumärket och vice 
versa. Varumärket Swedese garanterar god design, god kvalitet och är pålitligt. 
 
Swedese använder de traditionella marknadsföringsmedlen. Reklam, personlig försäljning, 
kundbesök och material för återförsäljare är några Kristina Farwing nämner. Dessutom ställer 
Swedese ut på mässor och utställningar, har egen butik och använder tryckt dokumentation 
som annonser, pressmaterial och webbsida. 
 
Avslutningsvis tror Swedese på en ljus framtid full av möjligheter. Det som kommer att 
krävas av dem är fortsatt arbete i den riktning de är inne på. 
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5.1.4 Voice Furniture AB 
 
Anders Magnusson, VD och marknadsansvarig, berättar att Voice grundades 1997 genom en 
fusion av två företag. Företagets affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter med 
livslängd i modern och funktionell formgivning med priser som passar var mans plånbok. 
Voices filsosofi är att alltid lyssna, alltid titta och alltid vara öppen för nya idéer. 
 
Relation – Event Marketing 
Anders Magnusson berättar att Voices försäljningskanaler huvudsakligen är fristående 
möbelhandlare, inredare och arkitekter. Kommunikationen med kunderna går genom dessa 
återförsäljare, annonsering, vissa mässor, katalogmaterial och deras hemsida. Ytterligare ett 
bra sätt att kommunicera sitt koncept är genom bra exponering av produkterna hos sina 
återförsäljare. Arbetet med relationerna med återförsäljarna görs genom besök och 
telefonkontakt. 
 
Voice upplever att privatkunder inom möbelbranschen är priskänsliga. Det gäller i alla 
prissegment, berättar Anders Magnusson. Företaget arbetar för att skapa möbler som tilltalar 
den målgrupp som är intresserad av design och inredningsmode. 
 
Varumärke – Branding – Brand Equity 
Imagen som Voice önskar förmedla är modernt, funktionellt och prisvärt. För att upprätthålla 
den arbetas det ständigt med att ha bra presentationer på mässor, informerande 
katalogmaterial och en välarbetad hemsida. Dessutom försöker de att hålla en bra service 
gentemot deras återförsäljare för bästa samarbete. De produkter som Voice utvecklar stämmer 
överens med imagen och ger alltid uppmärksamhet. Voice arbetar hårt för att skapa sin egen 
profil, att göra möbler som kombinerar praktiska funktioner och vacker form. Anders 
Magnusson tror att Voices kunder associerar företaget med modernt, design och innovativt, 
något som går hand i hand med det som de vill förmedla. 
 
Den marknadsföring som Voice använder sig av är utställningar och exponering på mässor, 
annonsering och deras hemsida. Dessutom gör de regelbundna besök hos sina återförsäljare 
för att upprätthålla goda kontakter. 
 
I framtiden tror Voice att produktutvecklingen kommer att bli viktigare och gå snabbare. De 
spår ökad konkurrensen från bland annat Kina. Det kommer att krävas att alltid utveckla 
produkter som motsvarar kundens förväntningar. 
 
5.2 Sammanställning av kundundersökning 
 
Målgrupp 
Könsfördelningen mellan de 100 respondenterna var 58 % kvinnor och 42 % män. I 
åldersfördelningen var mer än majoriteten, 94 %, över 25 år. Bruttoinkomsten per månad var 
för 90 % av respondenterna över 20,000 kronor och 68 % tjänade över 25,000 kronor. 
 
Avgörande för de tillfrågande när de köper möbler var främst kvalitet, vilket 39 % av 
respondenterna ansåg. Därefter kom design och pris, 7 % ansåg att varumärket var avgörande 
och ett fåtal ansåg att service eller alternativet annat, känsla eller komfort, var avgörande. 
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Kännedom 
Under frågan om var/hur respondenterna får kännedom om möbler kunde de välja mer än ett 
svarsalternativ. Det gör att resultatet inte kan påvisa att något av medierna är viktigare än 
något annat, däremot kan det utläsas vilka som påverkar respondenterna. 
 
Vanligast med sjuttien stycken svar var butiker, sen kom annonser/reklam med fyrtiotvå svar, 
Internet fick tjugofem svar, artiklar tjugotre och ryktesvägen tjugotvå svar. Kännedom genom 
mässor fick elva svar och tjugoen respondenter kryssade i alternativet annat, vilket kunde 
betyda inredningstidningar, film eller tv. 
 
Tid vid ett möbelköp 
Enkätundersökningen visade att merparten av respondenterna ansåg sig lägga ner ganska 
mycket tid vid möbelköp. På en skala mellan 1 till 5, där 1 motsvarade lite tid och 5 mycket 
tid, satte 75 % en 3 eller 4. 
 
Blå Station 
Av de 100 respondenterna kände 11 %, det vill säga elva stycken, till företaget Blå Station. 
 
I vilken grad respondenterna associerade Blå Station med orden kvalitet, funktion, design och 
innovativt var skalan graderad mellan 1 till 5, där 1 var låg grad och 5 hög grad. Av de 11 % 
som kände till Blå Station associerade över hälften graden 4 för kvalitet, 3 för funktion och 5 
för design. För innovativt satte över hälften av respondenterna en hög grad, en 4 eller en 5. Av 
de elva ansåg nio, 82 %, att associationsorden gav dem ett mervärde. 
 
Alla utom en som kände till Blå Station visste hur de skulle komma i kontakt med företaget. 
När det gällde i vilken form var det vanligaste svaret återförsäljare. Andra svar var Internet, 
showroom och ett fåtal svarade mässa eller alternativet alternativet annat, som kunde vara per 
telefon. 
 
G.A.D 
Av de 100 respondenterna kände 16 %, det vill säga sexton stycken, till G.A.D. 
 
Av dem associerade sju stycken graden 4 för kvalitet. Åtta respondenter graden 4 för stil, sju 
stycken 4 för hantverk och för äkta associerade åtta hög grad, en 5. 
 
Av de sexton respondenterna ansåg tolv, 75 %, att associationsorden äkta gav dem ett 
mervärde. Alla respondenter som kände till G.A.D visste hur de skulle komma i kontakt med 
företaget. På frågan i vilken form var det vanligaste svaret via egen butik. Andra svar var via 
Internet, mässa och återförsäljare. 
 
Swedese Möbler 
Av de 100 respondenterna kände 23 %, det vill säga tjugotre stycken, till Swedese. 
 
Följdfrågan handlade om i vilken grad respondenterna associerade orden kvalitet, modernt, 
design och klassiskt med företaget. Associationsskalan var graderad mellan 1 till 5, där 1 var 
låg grad och 5 hög grad. Av dem som kände till Swedese associerade tjugo respondenter en 4 
eller en 5 för kvalitet. Sjutton satte en 3 eller 4 för modernt, arton graden 3 eller 4 för ordet 
design och för klassiskt associerade nitton respondenter en hög grad, en 4 eller en 5. Arton 
stycken, 78 % ansåg att associationsorden gav dem ett mervärde. 
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Tjugoen respondenter visste hur de skulle komma i kontakt med Swedese. Återförsäljare var 
det vanligaste svaret, med nitton kryss, andra var showroom, Internet och mässa. Fyra angav 
egen butik som alternativ. 
 
Voice Furniture 
Av de 100 respondenterna kände 4 %, det vill säga fyra stycken, till Voice. 
 
För associationsorden funktion satte hälften en 4, för prisvärt, design och innovativt satte 
hälften, två stycken, graden 3. Här ansåg alla utom en att associationsorden gav dem ett 
mervärde. 
 
Alla som kände till Voice visste hur de skulle komma i kontakt med företaget. Fyra kryssade 
för återförsäljare, en Internet och en för mässa.  



 39

6. Analys 
___________________________________________________________________________ 
 
I analysdelen resoneras kring det material som redovisats i empirin och den teoretiska 
referensramen.  
___________________________________________________________________________ 
 
6.1 Analys av företagsintervjuer 
 
6.1.1 Event Marketing 
 
Under Event Marketing har frågor om relationer, kommunikation, och involvering, 
interaktionsgrad ställts till företagen. 
 
Enligt teorierna om relationer och tvåvägskommunikation är det lättare för företag att 
kommunicera med sina kunder när en relation existerar. I företagen Blå Station och Voice 
sker relationen och kommunikationen med konsumenterna via deras återförsäljare och 
agenter. Utan en direktkommunikation kan de endast påverka kunderna genom att bearbeta 
återförsäljarna. För att påverka kunderna så bra som möjligt arbetar båda företagen med sina 
relationer till återförsäljarna. De här företagen har, i och med bristen på direktkontakt, svårt 
att interagera med sina kunder. Interaktionen sker istället genom mellanhänder, återförsäljare. 
Involveringsgraden blir därför låg. Det tydliggörs även i och med att både Blå Station och 
Voice upplever att deras kunder är priskänsliga. 
 
Andra forum Blå Station och Voice använder för att kommunicera med kunder är genom 
deras hemsidor, annonsering, katalogsmaterial och på utställningar och mässor. Trots 
utställningar och exponering på mässor arbetar Blå Station och Voice i liten grad med Event 
Marketing. De events som används är endast tillfälliga och därför inte relationsskapande, ett 
måste enligt teorierna för att stärka sin image och ge sina kunder ett mervärde. 
 
G.A.D och Swedese har förutom återförsäljare även egna butiker. Företagen arbetar med 
relationer och kommunikation både gentemot sina kunder och återförsäljare. De här 
relationerna underlättar G.A.Ds och Swedeses interaktion med och involvering av kunder. 
Företagen arbetar med att hålla goda relationer till sina återförsäljare för att kundernas kontakt 
med företagen och deras produkter ska bli så positiv som möjligt. Att G.A.D inte anser sina 
kunder vara priskänsliga visar på en hög involveringsgrad. 
 
G.A.D och Swedese kommunicerar dessutom med sina kunder via mässor och utställningar, 
hemsidor och tryckta medier. För att bygga långvariga, trygga relationer krävs enligt teorierna 
ett permanent forum, i de här fallen tjänar de egna butikerna som arena. Dessutom ställer båda 
företagen ut på mässor, en tillfällig form av event. Via de egna butikerna använder G.A.D och 
Swedese personlig, face-to-face, interaktion, något som teorierna rekommenderar vid 
höginvolverade produkter. Genom att använda sig av Event Marketing i den här formen 
skapar dessa företag ett forum för att arbeta med relationer, stärka sin image och ge sina 
kunder ett mervärde. 
 
6.1.2 Branding - Brand Equity 
 
Under kategorin Branding har varumärke, identitet och företagens planerade budskap 
undersökts. Dessutom har företagens arbete enligt varumärkesplattformen analyseras. 



 40

Den image företagen önskar att förmedla är deras identitet eller märkesidentitet. För att 
upprätthålla imagen arbetar Blå Station långsiktigt med bland annat årliga utställningar på 
möbelmässor. För att bibehålla sin image arbetar Voice, som Blå Station, med presentationer 
på mässor och dessutom har de informerande katalogmaterial och en välarbetad hemsida. För 
bästa samarbete och tydliggörande av identiteten försöker Voice att hålla en bra service 
gentemot deras återförsäljare. Voice nämner vikten av att de produkter som utvecklas 
stämmer överens med imagen och profilen, något som speglar arbetet med produktattribut. 
 
Både Blå Station och Voice tror att deras kunders imageuppfattning ligger i linje med vad 
som önskas. Enligt teorierna bör företags identitet och image stämma överens för att skapa de 
optimala förutsättningarna för att ge ett enheltigt intryck och bygga en tydlig image hos 
kunderna. 
 
De planerade budskapen, i form av marknadsföring, sköter de här företagen via de 
traditionella marknadsföringsmedlen och utställningar. Blå Stations marknadsföring sker 
främst via direktmarknadsföring med direktkontakt och utskick till återförsäljarna. Andra 
former av marknadsföring företagen använder sig av är trycksaker, kataloger, hemsidor och 
utställningar och exponering på mässor. Dessutom gör företagen regelbundna besök hos sina 
återförsäljare för att upprätthålla goda relationer med dem. På det här sättet arbetar båda 
företagen med sina varumärken, branding. 
 
För att upprätthålla sin image och förmedla sin identitet arbetar G.A.D med sina kärnvärden 
och låter dem genomsyra allt företaget gör, från möbler till annonser. Swedese arbetar 
kontinuerligt med utveckling av sortimentet, bra service mot kunder och bibehållande av 
klassiska möbler. Både G.A.D och Swedese nämner vikten av att hålla alla företagets 
aktiviteter, all marknadsföring och allt marknadsmaterial sammanhängande för att stärka 
imagen. Teorin om integrerad totalkommunikation och överensstämmande budskap bygger på 
det resonemanget. Dessutom innebär ett arbete med produktattribut om att produkterna ska 
spegla företaget. 
 
G.A.Ds strategi att enbart ha en återförsäljare per marknad gör att de håller nära relationer och 
bygger varumärket, branding, tillsammans med sina återförsäljare. Återförsäljarna är på så 
sätt medvetna om vad G.A.D står för och förmedlar i sin tur det till kunderna. Swedese anser 
att deras möbelkollektion representerar varumärket och vice versa. Både G.A.D och Swedese 
talar om att varumärket är en form av garanti. 
 
De planerade budskapen sköter G.A.D och Swedese genom de traditionella 
marknadsföringsmedlen, såsom reklam, personlig försäljning, kundbesök och material för 
återförsäljare. De använder tryckt dokumentation som annonser, pressmaterial och webbsida. 
Utöver den traditionella marknadsföringen ställer båda företagen regelbundet ut på mässor, 
utställningar samt har egna butiker. Företagen arbetar också med återförsäljarna. 
 
6.2 Analys av kundenkät 
 
6.2.1 Målgruppen 
 
Könsfördelningen bland de 100 respondenterna var 58 % kvinnor och 42 % män. Av 
respondenterna var 94 % 25 år och 68 % hade över 25,000 kronor i bruttoinkomst per månad. 
Respondenterna passar till företagens målgrupper då de ligger rätt både ålders- och 
inkomstmässigt. 
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Av de tillfrågande ansåg 39 % att kvalitet var avgörande vid möbelköp. Ytterligare en stor del 
av respondenterna ansåg att design och pris var avgörande vid köp. Trots att det endast var 7 
% av respondenterna som ansåg att varumärke var avgörande är det ett viktigt arbetsmedel då 
ett varumärke gör att aktörer kan urskilja sig och dessutom ger varumärket ofta en garanti för 
exempelvis kvalitet. 
 
6.2.2 Event Marketing 
 
När det gäller vilken grad av involvering som kunder känner inför ett möbelköp visade 
enkätundersökningen att merparten av respondenterna ansåg sig vara involverade och lägga 
ner relativt mycket tid vid möbelköp. Det innebär att större delen av kunderna anser att 
möbler är en högengagemangsprodukt. Konsumenterna är då motiverade att söka information 
och vara involverade köpbeslutet. Höginvolverade kunder underlättar relationsskapandet 
mellan företag och kunder. 
 
Ur kundernas synvinkel mäts Event Marketing i och med deras kunskap om var och hur de 
kan nå företagen. 
 
Enkätundersökningen visade på att alla utom en av de respondenter som kände till Blå Station 
visste hur de skulle komma i kontakt med företaget. Större delen av dem svarade 
återförsäljare, nästan hälften valde showroom, och andra alternativ var internet, mässa och 
alternativet annat, vilket kunde vara per telefon. Alla som kände till Voice Furniture visste hur 
de skulle komma i kontakt med företaget. Fyra valde återförsäljare, en kryssade internet och 
en annan mässa. Alla de tolv respondenter som kände till G.A.D visste hur de skulle komma i 
kontakt med företaget. Av dem svarade större delen att kontakten var genom deras egna butik 
och ett fåtal svarade via återförsäljare. Tjugoen av tjugotre respondenter som kände till 
Swedese visste alla hur de skulle komma i kontakt med företaget. Av dem svarade nästan alla 
att kontakten kunde ske genom återförsäljare, en svarade shoowroom och fyra visste om att 
Swedese har en egen butik. Dessutom svarade ett antal respondenter att kontakten till både 
G.A.D och Swedese kunde ske genom Internet, mässa eller alternativet annat. Av de 
respondenter som kände till undersökningsföretagen har nästan alla kunskap om hur de ska 
komma i kontakt med dem. 
 
6.2.3 Branding - Brand Equity 
 
För att kunder ska få en så bra imageuppfattning som möjligt är det viktigt för företag att 
arbeta med totalkommunikation, där alla budskap stämmer överens. Hur företagens planerade 
budskap, den externa marknadsföringen, fungerar har undersökts hos kunderna genom att 
fråga hur de får kännedom om möbler. Det vanligaste enligt enkäten var att kunderna fick 
kännedom genom butiker och sedan kom svaret annonser/reklam. Internet, artiklar och 
ryktesvägen fick drygt tjugo svar var. Kännedom genom mässor svarade elva respondenter 
och ett fåtal kryssade i alternativet annat, vilket kunde betyda att kännedomen kom via 
inredningstidningar, film eller tv. 
 
Enkätundersökningen visade att märkeskännedomen generellt sett var låg för 
undersökningsföretagen. Av respondenterna kände 16 % till G.A.D och 23 % Swedese. Ännu 
lägre kännedom hade Blå Station med 11 % och Voice med endast 4 %. En låg kännedom 
tyder på att företagen varken skapat sig ett namn, nått ut till sina kunder eller skapat relationer 
med dem. 
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Märkesassociationerna för Blå Station var att de i en hög grad förknippades med för design, 
innovation och kvalitet. Ordet funktion associerades i medelgrad. Voice associerades med att 
de i relativt hög grad står för funktion och pris, medan design och innovativt associerades i en 
medelgrad. G.A.Ds märkesassociationer var att de i hög grad står för kvalitet, stil, hantverk 
och äkta. Associationerna för Swedese var att de i hög grad förknippades med kvalitet och det 
klassiska. Modernt och design förknippade respondenterna bara till en medelgrad med 
Swedese. Då kunder associerar företagen med det de vill förmedla tyder det på att image och 
identitet stämmer överens. 
 
6.3 Analys av teoretisk matris 
 
Här följer en analys av den teoretiska matrisen som presenterades i referensramen med 
följderna av företags- och kundanalysen. Endast en liten andel av respondenterna kände igen 
undersökningsföretagen vilket gör det svårt att göra några djupa analyser.  
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G.A.D och Swedese Möbler placerar sig i ruta 2, hög grad av Event Marketing och lågt 
Brand Equity. 
 
Ett av Event Marketings vanligaste syfte är att skapa uppmärksamhet och image för ett 
företag eller ett varumärke samt att ge ett forum för relationsskapande med målgruppen. Alla 
respondenter med kännedom om G.A.D och i stort sett alla med kännedom om Swedese visste 
hur de skulle komma i kontakt med företagen. Kundernas kännedom om att företagen har 
egna butiker var för G.A.D fullständig, något som tyder på att kontakten främst sker via egna 
forum och underlättar relationsskapande. De som kände till Swedese svarade i första hand att 
kontakten kunde ske via återförsäljare. En möjlig anledning till att andelen som visste om 
Swedeses butik var relativt låg kan bero på att butiken är nyöppnad (dec -05). Dessutom har 
Swedese drygt tre gånger så många återförsäljare som G.A.D. 
 
Kundernas värdering av G.A.D och Swedese placerade dem på en låg grad av Brand Equity. 
När företag har ett lågt Brand Equity bland kunder kommer det på sikt att leda till ett negativt 
word-of-mouth, missnöje och låg involvering av kunderna. För att kommunicera med sina 
kunder använder G.A.D och Swedese de traditionella marknadsföringsmedlen och 
kompletterar med regelbundna utställningar på mässor. Trots att G.A.D och Swedese har egna 
butiker för att kommunicera med sina kunder visade enkätundersökningen att 
märkeskännedomen var låg. En förutsättning för att kunder ska kunna skapa sig en 

Brand Equity

Event Marketing 

Figur 6.1 Teoretisk 
matris med analys 
(källa: egen) 
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imageuppfattning är att företaget i fråga är känt. Kunderna känner inte till företagen. Eftersom 
en stor del av respondenterna angav att kännedom om möbler kom via butiker är företagens 
arbete med att upprätthålla goda relationer med återförsäljarna positivt. Enkätundersökningen 
visade att G.A.D och Swedese, trots den låga kännedomen, lyckats förmedla önskad image till 
de kunder som faktiskt känner till dem. 
 
Blå Station och Voice Furniture placerar sig i ruta 4, låg grad av Event Marketing och 
lågt Brand Equity. 
 
Då Blå Station och Voice kommunicerar med kunder via återförsäljare och genom mässor 
arbetar de i liten grad med Event Marketing. För att påverka sina kunder arbetar företagen 
med relationerna till sina återförsäljare. Enkätundersökningen visade att nästan alla 
respondenter som kände till Blå Station och Voice hade kunskap om hur de skulle kunna 
komma i kontakt med dem, via återförsäljare. En liten del av respondenterna visste om att de 
här företagen ställer ut på mässor. Den typen av event är endast tillfällig och därför inte 
relationsskapande. Interaktionen med kunder sker genom mellanhänder, företagens 
återförsäljare. Den låga involveringsgraden och bristen på relation gör att företagens kunder 
uppfattas som priskänsliga. Kundundersökningen visade att större delen av kunderna ansåg att 
möbler var höginvolverande och enligt teorierna är personlig, face-to-face, interaktion det 
mest effektiva sättet att interagera på vid höginvolverade produkter. Det gör att Blå Station 
och Voice får svårt att involvera sina kunder i och med bristen på egna forum för att 
interagera. 
 
Kunders värdering av Blå Station och Voice var att de hade ett lågt Brand Equity. 
Märkeskännedomen om företagen var låg. En förutsättning för att kunder ska kunna skapa sig 
en imageuppfattning är att företaget är känt. Blå Station och Voice arbetar främst med 
relationer gentemot sina återförsäljare, något som är positivt eftersom flertalet konsumenter 
får kännedom om möbler genom butiker. Enkätunderökningen visar att företagen, trots den 
låga kännedomen, relativt väl fått fram sina kärnvärden och den image de vill förmedla till 
konsumenter som känner till företagen. 
 
Avrundning 
 
Enligt teorierna bör företagen skapa associationer som ger mervärden. Kunders val av 
märkesprodukter avgörs av de mervärden produkterna ger. Av respondenterna som hade 
företagskännedom om undersökningsföretagen ansåg 75 %, eller fler, att de associationer som 
förmedlades gav kunderna ett mervärde. Utan ett varumärke eller relationer blir det svårt för 
företagen att stärka sin image. Mervärdet av en stark image kan på sikt ge märkeslojalitet. Om 
denna lojalitet blir bestående ökar konsumenternas varumärkesvärdering, Brand Equity. 
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7. Resultat 
___________________________________________________________________________ 
 
Här sammanfattas och konkretiseras resultatet av analysen med en återkoppling till syftet.  
___________________________________________________________________________ 
 
Syftet med studien är att genom en jämförande studie analysera och utvärdera 
strategiskaprocessen för företag att stärka sin image. 
 
Ur matrisen kan det utläsas att G.A.D och Swedese i hög grad arbetar med Event Marketing 
men har ett lågt Brand Equity. 
 
Kundernas kännedom om att G.A.D har egna butiker är ett resultat som tyder på att en 
relation finns och att kontakten främst sker via egna forum. Swedese arbetar med Event 
Marketing på egen permanent arena men har inte lyckats stärka sin egen relation med 
kunderna, då de hänvisade till återförsäljare för kontakt. Trots att G.A.D och Swedese har de 
nödvändiga forumen för att kommunicera med sina kunder visade enkätundersökningen att 
märkeskännedomen var låg. Företagen har inte nått ut med sin marknadsföring eller skapat 
relationer med sina kunder. 
 
Enkätundersökningen visade att G.A.D och Swedese trots den låga kännedomen lyckats 
förmedla önskad image till de kunder som har kännedom om dem. Alltför djupa slutsatser är 
inte möjliga att dra då kännedomen är för låg. Problemet med låg Brand Equity ligger för 
G.A.D och Swedese därmed i att de är inte är tillräckligt högt värderade och kända hos 
konsumenterna. 
 
Då Blå Station och Voice kommunicerar med kunder via återförsäljare och genom mässor 
arbetar de i liten grad med Event Marketing. Undersökningen visade att kunders uppfattning 
och värdering gav företagen har ett lågt Brand Equity. 
 
Mässor och liknande event är endast tillfälliga och därför inte relationsskapande. Resultatet 
var att Blå Stations och Voices märkeskännedom var låg. Det tyder på att företagen inte 
använder de vanligaste medlen för att skapa kännedom. Blå Station och Voice saknar 
permanenta forum, vilket gör att de ej kan involvera sina kunder och lyckas därför inte med 
relationsskapandet. 
 
Trots den låga kännedomen känner kunderna relativt väl till företagens image. Att dra djupa 
slutsatser av det är dock svårt eftersom det är mycket få kunder som känner igen företagen. 
Blå Station och Voice har låga förutsättningar för relationsskapande i och med bristen av egna 
kommunikationsform. 
 
Alla fyra undersökningsföretag arbetar med relationer gentemot sina återförsäljare, något som 
är positivt då flertalet konsumenter enligt undersökningen får kännedom om möbler genom 
butiker. Dock kan följden av det bli att kännedomen inte sträcker sig längre än till 
återförsäljare. En egen relation blir då omöjlig att bygga och kunderna blir lojala med 
återförsäljaren, inte producenten. Att stärka sin egen image är då inte möjligt. 



 45

Sammanfattningsvis 
 
G.A.D och Swedese har i och med sina egna butiker, hög grad av Event Marketing, bättre 
förutsättningar för att stärka sin image än Blå Station och Vocie. Genom en stark image 
skapar företagen ett mervärde och får på sikt lojala kunder. Dessutom kommer sannolikt ett 
positivt word-of-mouth att spridas. 
 
Kundernas märkesassociationer går i linje med det företagen vill förknippas med, något som 
tyder på att identiteten och imagen stämmer väl överens. Det föreligger således inget gap 
mellan företagens identitet och image. Enkätundersökningen visade att en stor del av 
respondenterna ansåg att kvalitet var avgörande vid möbelköp. Teorierna om Brand Equity 
säger att kvalitet är en av de viktigaste associationerna. Det ger de svenska 
möbelproducenterna en bra grund eftersom svenska möbler både enligt undersökningen och 
generellt förknippas med mycket god kvalitet. Undersökningsföretagen har inte ett 
imageproblem, nackdelen ligger i att de inte är kända. Kundernas låga kännedom gör att 
företagen får ett lågt Brand Equity. 
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8. Slutsats 
___________________________________________________________________________ 
 
Vilka faktorer är viktiga för svenskproducerande möbelföretag för att stärka sin image? 
___________________________________________________________________________ 
 
En image är det som ger kunder grund att bygga förväntningar på företag. En stark positiv 
image ger på sikt nöjda, lojala kunder. Dessutom främjas ett positivt rykte. Att stärka sin 
image är en komplicerad process. En del faktorer är viktigare än andra för att arbetet ska få 
resultat. Varumärke och relationer är viktiga medel då de är unika och inte går att kopiera. 
 
För att ett varumärke ska fylla sin funktion, skapa ett kännetecken och positiva associationer, 
måste företag arbeta med totalkommunikation. Hela organisationen måste vara involverad i 
arbetssättet. På så vis kontrollerar företag att budskapen som de sänder ut stämmer överens 
och skapar en tydlig image i linje med det företaget vill förmedla, identiteten.  
 
Det räcker inte längre för ett varumärke att bli sett och hört, det måste också upplevas. För att 
företag ska kunna konkurrera på dagens hårda marknad krävs det att de har en förståelse för 
kundernas krav och att de kan kommunicera ut sitt varumärke. En relation till kunderna 
underlättar kommunikationen. Ett sätt att skapa relationer är genom att använda sig av Event 
Marketing. I permanent form av butik ger marknadsföringssättet ett forum för relationer och 
en möjlighet att kommunicera ut sitt varumärke och därmed stärka sin image. 
 
Av studiens undersökning går det ej att fastställa att konceptbutiker, som ett Event Marketing-
medel, skulle vara avgörande för att stärka företagens image. Fler och mer omfattande 
undersökningar skulle krävas för att se hur det föreligger, då arbetet för relationsskapande 
genom konceptbutiker är ett relativt nytt arbetssätt. 
 
I möbelbranschen, som studien undersökt, sker i dagsläget (2006) en stor del av 
marknadsföringen och försäljningen via återförsäljare. Det minskar kunders möjligheter att 
relatera till företagen. Undersökningen har kunnat påvisa att det råder en låg kännedom hos 
konsumenter. Då konjunkturen går uppåt och efterfrågan inom branschen är relativt hög är 
problemet kanske inte akut, men på grund av framtidens utveckling, med bland annat den 
ökade globaliseringen och informationstekniken, måste möbelproducenterna långsiktigt stärka 
sin image. 
 
Sammanlagt är arbetet med varumärke och relationer ett sätt för företag att stärka sin image. 
Vilket ger kunder ett mervärde som på sikt att leda till lojala kunder och positivt rykte. 
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9. Avslutande diskussion 
___________________________________________________________________________ 
 
I det här kapitlet har vi granskat vårt arbete och diskuterat eventuella brister. 
___________________________________________________________________________ 
 
9.1 Källkritik 
 
Bakgrunden baseras bland annat på en utredning av NUTEK och artiklar från några av de 
största väletablerade tidningarna i Sverige såsom Dagens Nyheter och Dagens Industri. Med 
tanke på deras långa historia och storlek anses trovärdigheten hos dessa källor vara hög. För 
att få information om ämnet har litteratur inom marknadsföring, särskilt inom Event 
Marketing och Brand Equity studerats. Den litteratur som använts i teorikapitlet är skriven av 
väletablerade författare med originalforskning. Medvetenheten om att material ofta på något 
vis är vinklat finns. 
 
Det finns risk för feltolkningar och missuppfattningar av det som framkommer under 
intervjuer då forskares preferenser påverkar resultatet. 149 Intervjuerna med företagen har skett 
per telefon och mail. Informationen från studiens företagsintervjuer anses vara trovärdig då 
respondenterna som intervjuades är personer som arbetar med den strategiska 
marknadsföringen och är välinsatta i företaget. Innan varje intervju fick respondenterna ta del 
av intervjufrågorna per mail för att ha möjlighet till eventuell förberedelse. Det fanns gott om 
tid vid intervjuerna och eventuella följdfrågor var möjliga att ställa vilket gjorde att samtliga 
frågor fick svar. Vid intervjuerna gjorda per mail fick respondenterna själva skriftligen 
besvara frågorna. Eftersom att intervjuerna inte gjordes på en och samma fysiska plats har 
forskarna inte kunnat påverka respondenterna på något sätt. Det kan vara både av fördel och 
nackdel, eftersom kroppsspråk och liknande inte kunnat tydas. Surveyundersökningen 
genomfördes via en enkät. Eftersom ytterst få frågor misstolkades eller visade sig vara 
känsliga för respondenterna, anses svaren från enkätundersökningen vara trovärdiga. 
 
Internet som dokumentkälla för forskning måste användas med noggrannhet eftersom det är 
svårt att fastställa upphovsmannen, trovärdigheten och äktheten i dokument på Internet.150 I 
studien har Internet-information inte granskats så hårt som önskat, men tydligt refererats. 
 
9.2 Självkritik 
 
Objektiviteten kan påverkas av personliga värderingar och tolkningar, vilket har hafts i åtanke 
under hela arbetets gång för att behålla en hög objektivitet. Objektiviteten kan i viss mån 
ifrågasättas då en av författarna, Julia Cranz, arbetar inom inredningsbranschen. 
 
Ståndpunkten är att företagen har gett en rättvis bild av deras arbete. Författarna har inte fått i 
uppdrag att skriva uppsatsen, det har skett på eget bevåg. Därför finns det ingen anledning att 
vinkla eller att tolka information på ett sätt för att tillfredställa andra parter. Författarna är 
övertygade om att uppsatsens trovärdighet är tillförlitlig. 
 
Det krävs en större omfattning av undersökningsobjekt, än som i det här fallet fyra stycken, 
för att anse dem vara representativa för hela Sverige. Företag som kontaktades ansågs typiska 
                                                 
149 Denscombe, M. (2000) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna 
150 Ibid. 
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och sannolikt vara representativa för en större del av marknaden. Syftet med undersökningen 
av företagen är inte att de ska jämföras med varandra då de har olika förutsättningar i och med 
skillnader i exempelvis storlek och omsättning. Bilden kan i och med det bli något orättvis. 
Författarna är medvetna om att de intervjuer som gjorts ger en ganska smal bild av hur 
företagen arbetar med sin strategiska marknadsföring. Om fler personer med olika positioner 
intervjuats i företagen skulle det ha gett en bredare bild av hur företagen arbetar. Trots det och 
medvetenheten om att flerfallstudien är svår att generalisera utifrån anser författarna att den 
information som krävdes för att svara på studiens syfte samlats in och utifrån den har 
relevanta slutsatser kunnat dras. 
 
Det framgick i undersökningen att möbler är produkter där varumärket inte är den avgörande 
faktorn för köp, vilket också kan förklara respondenternas mindre bra kännedom om 
varumärken. Med hänsyn till att respondenterna endast var 100 stycken och inte hade bra 
kännedom samt att de tillfrågades i Stockholm går det inte att dra generella slutsatser om hela 
Sveriges befolkning. För syftet anser författarna ändå att urvalet och spridningen av 
respondenterna var representativt. Det gör att relevanta slutsatser om undersökningen gjorts. 
 
Kritik på platserna för undersökningen är att Ekerö Möbler inte hade produkter från alla 
undersökningsföretag och vid undersökningen på Östermalms torg kan människor utan stort 
intresse för ämnet ha befunnit sig. Om undersökningen gjorts på andra platser kan resultatet 
har blivit ett annat. 
 
9.3 Förslag till vidare forskning 
 
För att kunna ge en djupare bild av företagens arbete med att stärka sin image skulle en 
undersökning av hela processen, hela företagets arbete, med relationsskapande och branding 
vara önskvärd. Dessutom skulle arbetet med återförsäljare kunna studeras. Att göra mer 
omfattande undersökningar, regelbundna, inom andra branscher skulle ge ett bredare 
perspektiv. 
 
Andra avgörande kriterier för att få stärkt image, så som arbetet med design, skulle kunna 
bidra till nya synvinklar. 
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Bilaga 2 – Intervjumall företag 
 
Vi studerar företagsekonomi med inriktning mot design på Södertörns Högskola. Vår 
kandidatuppsats syfte är att undersöka hur svenska möbeltillverkare kan stärka sin image.  
 
1. Introduktion av företaget 
a) Berätta vem Du är och Din roll i företaget. 
b) Beskriv företaget och dess position i branschen. (grundades, antal anställda, omsättning, 
konkurrens, struktur och målgrupp) 
c) Beskriv företagets affärsidé, vision och mål. 
 
2. Relation 
a) Hur går kommunikationen med Era privatkunder till? 
b) Vilka forum har Ni där Ni och Era kunder kan kommunicera? 
c) Bygger Ni relationer med Era privatkunder?  

 Om ja, på vilket sätt?  
d) Arbetar Ni med kunduppföljning?  

 Om ja, på vilket sätt? 
e) Anser Ni att Era privat kunder är priskänsliga? 
f) Vilka försäljningskanaler använder Ni Er av? 

Om Egen butik, var, hur och varför?  
 
3.Varumärke 
a) Vilken image vill Ni förmedla till Era kunder?  
b) Hur arbetar Ni med att skapa och upprätthålla Er image? (strategier) 
c) Speglar Era produkter Ert varumärke? 

 Om ja, på vilket sätt?  
d) Vilken typ av marknadsföring använder Ni Er av? (reklam, annonsering, personlig 
försäljning, PR, Internet, mässor etc.) 
 
4. Avrundning 
a) Anser Ni att Ert varumärke och Era relationer ger mervärde till Era kunder? 

 Om ja, på vilket sätt? 
b) Hur ser Ni på framtiden?  
c) Vad kommer krävas av Er i fortsättningen?  
 
 
 
Tack för Er hjälp och medverkan! 
 
 
Cecilia Blomgren och Julia Cranz 
 
 
 



 

Bilaga 3 - Företagsintervjuer 
 
Intervju Blå Station, Mimi Lindau Rikardsson, 2006-05-12 
 
1. Introduktion av företaget 
a) Berätta vem Du är och Din roll i företaget. 
Mimi Lindau Rikardsson, en av delägarna. Sysslar med den strategiska marknadsföringen, 
marknadsföringen, ledningsfrågor och export. 
 
b) Beskriv företaget och dess position i branschen. (grundades, antal anställda, 
omsättning, konkurrens, struktur och målgrupp) 
Blå Station grundades 1986, har cirka 10 anställda, varav hälften arbetar med administration 
och försäljning och den andra delen med produktion och montering. Omsättningen 2005 var 
26 miljoner kronor. Målgruppen för företaget är först och främst återförsäljarna och arkitekter. 
 
c) Beskriv företagets affärsidé, vision och mål. 
Blå Station är ett designprofilerat företag. Företagets filosofi är att göra möbler som de själva 
gillar och tycker ska finnas på marknaden. Blå Station drivs av luft och gränsöverskridande, 
de söker efter nya sätt att uttrycka sig på. Nyfikenhet är ett nyckelord och Blå Station söker 
inte efter vad som är kommersiellt. De vill inte ta några genvägar för att exempelvis göra 
något billigare. Möblerna ska vara innovativa! ”Moderna sättet att röra sig på.”  
 
2. Relation 
a) Hur går kommunikationen med Era privatkunder till? 
Vi har ingen kommunikation direkt med slutkunderna, det sker genom återförsäljare och 
butiker. Vi söker efter rätt samarbetspartners, i rätt nivå så att Blå Station når ut till rätt 
sällskap. 
 
b) Vilka forum har Ni där Ni och Era kunder kan kommunicera? 
Genom hemsidan, på mässor, annars sker Blå Stations kommunikation med återförsäljarna 
och agenterna. 
 
c) Bygger Ni relationer med Era privatkunder?  

 Om ja, på vilket sätt?  
Blå Station arbetar inte direkt mot några slutkunder. 

 
d) Arbetar Ni med kunduppföljning?  

Om ja, på vilket sätt? 
Visst, ansvariga för varje kundsegment arbetar med uppföljning, samt anordnar 
kundaktiviteter och utbildningar. Försäljare besöks och har ständig kontakt. Som kunder 
räknas återförsäljare och arkitekter som föreskriver Blå Stations produkter.  
 
e) Anser Ni att Era privat kunder är priskänsliga? 
Alla kunder är priskänsliga! Målgruppen anser inte att vi är för dyra, vi ligger i den högre 
prisgruppen. Dessutom är Blå Station prisvärda! Vi ger hög kvalitet, funktion och design. 
 
f )Vilka försäljningskanaler använder Ni Er av? 

Om Egen butik, var, hur och varför? 
Återförsäljare (inredningsleverantörer) och butiker (inga egna) i Sverige. Butikerna är den 
lilla delen, eftersom köpen som görs där oftast är i mindre skala.  



 

3. Varumärke 
a) Vilken image vill Ni förmedla till Era kunder?  
Blå Stations filosofi är innovativa och nyfikna. Det tycker vi att vi lyckats med. Blå Station 
uppfattas som ett spjutspets designföretag både i Sverige och internationellt. 
 
b) Hur arbetar Ni med att skapa och upprätthålla Er image? (strategier) 
Vi arbetar långsiktigt, ställer ut på möbelmässorna i Sverige och Milano varje år, det är där 
som nyheterna presenteras.  
 
c) Speglar Era produkter Ert varumärke? 

Om ja, på vilket sätt?  
 
d) Vilken typ av marknadsföring använder Ni Er av? (reklam, annonsering, personlig 
försäljning, PR, Internet, mässor etc.) 
Vi ställer ut på möbelmässor, bearbetar återförsäljare och agenter. Andra former är trycksaker, 
kataloger och en välarbetad hemsida. Vi anser att vi är relativt små som satsar stort på att 
marknadsföra oss. Det sker främst via direkt marknadsföring med direkt kontakt och utskick 
till återförsäljarna. Sen bearbetar vi journalister, ej annonsavdelningen, utan för att få 
redaktionell text i tidningarna.  
 
4. Avrundning 
a) Anser Ni att Ert varumärke och Era relationer ger mervärde till Era kunder? 

Om ja, på vilket sätt? 
Ja, det tycker vi verkligen…… 

 
b) Hur ser Ni på framtiden?  
Väldigt positivt, som en tickande bomb. Första halvåret nu, 2006, har verkligen gått mycket 
bra. Det som i dagsläget är begränsningen är personalbristen. 
 
c) Vad kommer krävas av Er i fortsättningen?  
Att Blå Station och framför allt Johan Lindau, designmanager, fortsätter att se och hitta nya 
material, tekniker och producenter. Vi måste fortsätta arbeta aktivt med design och nya 
formgivare. Det gäller att välja rätt partners för att nå rätt kundkrets. Samt växa på 
exportmarknaden. Vi ska ”inte sälja oss”, utan fortsätta att arbeta efter Blå Stations filosofi. 
Vi har aldrig drivits av lönsamhet, utan måste hålla fokus på filosofin och ej tappa inställning. 
 
Intervju G.A.D, Kristian Eriksson, 2006-05-10 
 
1. Introduktion av företaget 
a) Berätta vem Du är och Din roll i företaget. 
Kristian Eriksson startade företaget 1999 och arbetar som VD och designer.  
 
b) Beskriv företaget och dess position i branschen. (grundades, antal anställda, 
omsättning, konkurrens, struktur och målgrupp) 
G.A.Ds tillverkning sker huvudsakligen på Gotland i eget snickeri av utbildade finsnickare. 
Alla möbler tillverkas i mindre serier, oftast efter beställning. Tillverkningen är inte upplagd 
för att vara så ”effektiv” som möjligt utan för att ge högsta kvalitet. G.A.D har 24 anställda 
och räknar med att i år, 2006, omsätta ca 20 miljoner kronor. G.A.Ds målgrupp är ”medvetna 
höginkomsttagare med kunskap och smak, antagligen bosatta i en större stad.”  
 



 

c) Beskriv företagets affärsidé, vision och mål. 
G.A.Ds affärsidé är att ”formge, utveckla och tillverka möbler av högsta kvalitet i massiva 
material för hem och offentlig miljö.” G.A.Ds målsättning är att tillverka möbler utan att ta 
genvägar. Det ”riktiga” i material och hantverk får styra. G.A.D vill bry sig om produkten, om 
hantverk, material och ärlighet. 
 
2. Relation 
a) Hur går kommunikationen med Era privatkunder till? 
Komminukationen med privatkunderna går via G.A.Ds återförsäljare, med vilka vi har 
mycket goda, informella relationer. VDn Kristian Eriksson besöker regelbundet alla 
återförsäljare och har nära kontakt. Dessutom har G.A.D två egna butiker. 
 
b) Vilka forum har Ni där Ni och Era kunder kan kommunicera? 
Kundkontakten går via återförsäljarna och deras butiker. 
 
c) Bygger Ni relationer med Era privatkunder?  

 Om ja, på vilket sätt?  
Ja, ”det bästa betyget G.A.D får är att kunder som köpt något kommer tillbaka.” 
 
d) Arbetar Ni med kunduppföljning?  

Om ja, på vilket sätt? 
Ja, i och med det nära samarbetet med återförsäljarna kommer kunders feedback fram till oss.  
 
e) Anser Ni att Era privat kunder är priskänsliga? 
Med tanke på den målgrupp G.A.D har anser vi inte att våra kunder är priskänsliga. Kunderna 
vet vad de betalar för och att det kostar.  
 
f )Vilka försäljningskanaler använder Ni Er av? 

Om Egen butik, var, hur och varför? 
G.A.D har två egna butiker, belägna i Stockholm och Visby. Butikerna drivs av fristående 
ägare, har komplett G.A.D sortiment och säljer även ett urval av andra kvalitetsprodukter. 
Dessutom har G.A.D ett 30-tal återförsäljare runtom i landet. 
 
3. Varumärke 
a) Vilken image vill Ni förmedla till Era kunder?  
Kvalitet och stil. 
 
b) Hur arbetar Ni med att skapa och upprätthålla Er image? (strategier) 
Våra kärnvärden, kvalitet och stil, framgår i allt vi gör, ex annonser. Alla aktiviteter hålls 
enhetliga. Återförsäljarna är mycket medvetna om vad G.A.D står för och förmedlar det i sin 
tur till kunderna. Strategin är att enbart ha en återförsäljare per marknad, eller stad, och på så 
vis konkurrerar de ej sinsemellan. Därav kan G.A.D hålla nära relationer och bygger 
varumärket tillsammans med återförsäljarna. 
 
c) Speglar Era produkter Ert varumärke? 

Om ja, på vilket sätt?  
Ja, vad G.A.D står för är mycket inarbetat och genomsyrar allt vi gör. 
 
 



 

d) Vilken typ av marknadsföring använder Ni Er av? (reklam, annonsering, personlig 
försäljning, PR, Internet, mässor etc.) 
Alla ovanstående. Vi arbetar mycket med reklam. ”G.A.D syns mer än vi är stora”. Vi erbjuds 
ofta annonsplatser till bra priser, då tidningarna anser att G.A.D höjer deras ”status”. Utöver 
den traditionella marknadsföringen arbetar vi med pressutskick och med återförsäljarna och 
deras utställningar. 
 
4. Avrundning 
a) Anser Ni att Ert varumärke och Era relationer ger mervärde till Era kunder? 

Om ja, på vilket sätt? 
Ja, mervärdet ligger i att kunden vet vad de får. Vi har ett tydligt varumärke och det ska, på 
grund av alla kopior som kommer, präglas ännu tydligare på produkterna. 
 
b) Hur ser Ni på framtiden?  
Ökad tillväxt, expandering i utlandet och mer arbete med offentlig miljö i Sverige. 
 
c) Vad kommer krävas av Er i fortsättningen?  
G.A.D måste ”leverera vad de lovar”. Vi vill öka vår kvalitet, trycka på det hantverkmässiga 
och aldrig fuska. 
 
Intervju Swedese, Kristina Farwing, 2006-05-19  
 
1. Introduktion av företaget 
a) Berätta vem Du är och Din roll i företaget. 
Kristina Farwing arbetar som marknadschef på Swedese. 
 
b) Beskriv företaget och dess position i branschen. (grundades, antal anställda, 
omsättning, konkurrens, struktur och målgrupp) 
Företaget grundades 1945 och har idag cirka 80 anställda. Omsättningen ligger på drygt 105 
miljoner kronor. Swedeses konkurrens är kort sagt övriga möbelföretag. Swedese är ett 
tillverkande företag och har två fabriker i Sverige. Målgrupper är utöver möbelhandeln, 
inredningsåterförsäljare och arkitekter är i det långa loppet är det slutkonsumenten, det vill 
säga privatpersoner. 
 
c) Beskriv företagets affärsidé, vision och mål. 
Swedese står för design i internationell toppklass. Företaget utvecklar, producerar och 
marknadsför möbler och accessoarer genom avancerade tekniska lösningar, något som gör 
våra produkter svårkopierade. Kollektionen är marknadsmässigt sammansatt och innehåller 
både spets- och basprodukter. Produkterna har en hög kvalitetsnivå när det gäller funktion, 
komfort och materialval. Swedese håller hög servicegrad och är ISO-certifierat. 
 
2. Relation 
a) Hur går kommunikationen med Era privatkunder till? 
Vi kommunicerar via personlig försäljning, mässor och utställningar, tryckmedia samt 
Internet och mail.  
 
b) Vilka forum har Ni där Ni och Era kunder kan kommunicera? 
De nämnda tidigare, personlig försäljning, mässor, media och internet samt egen butik i 
Stockholm. 
 



 

c) Bygger Ni relationer med Era privatkunder?  
 Om ja, på vilket sätt?  

Ja.  
 
d) Arbetar Ni med kunduppföljning?  

Om ja, på vilket sätt? 
Ja, gentemot våra återförsäljare. Vi gör exempelvis regelbundet återkommande kundenkäter. 
 
e) Anser Ni att Era privat kunder är priskänsliga? 
Det är mer komplext än så... 
 
f )Vilka försäljningskanaler använder Ni Er av? 
Vi använder möbelhandeln mot privatkonsumenter och inredningsåterförsäljare mot kunder 
inom offentlig miljö. 
Om Egen butik, var, hur och varför? 
Egen butik i Stockholm, som en kombination av butik och ett showroom mot 
arkitekter/inredare och företagskunder. På så vis kan vi visa och erbjuda hela vårt sortiment.  
 
3. Varumärke 
a) Vilken image vill Ni förmedla till Era kunder?  
Vi vill förmedla god design och kvalitet. Vi hoppas Swedese uppfattas som ett ledande 
designföretag med en lång tradition, en god samarbetspartner och en svensk tillverkare som är 
kvalitets- och miljögodkänd. 
 
b) Hur arbetar Ni med att skapa och upprätthålla Er image? (strategier) 
Kontinuerlig utveckling av vårt sortiment, bibehållande av klassiker, sammanhängande 
marknadsföring och marknadsmaterial samt bra service mot våra kunder. 
 
c) Speglar Era produkter Ert varumärke? 

Om ja, på vilket sätt?  
Ja, det är vår förhoppning. Möbelkollektionen representerar varumärket och vice versa. 
 
d) Vilken typ av marknadsföring använder Ni Er av? (reklam, annonsering, personlig 
försäljning, PR, Internet, mässor etc.) 
Vi använder en mix av ovanstående: Personlig försäljning, material för återförsäljare, tryckt 
dokumentation, annonser, pressmaterial, webbsida, kundbesök, mässor/utställningar och butik. 
 
4. Avrundning 
a) Anser Ni att Ert varumärke och Era relationer ger mervärde till Era kunder? 

Om ja, på vilket sätt? 
Ja, varumärket Swedese garanterar god design, god kvalitet och är pålitligt. 
 
b) Hur ser Ni på framtiden?  
Ljus och full av möjligheter!  
 
c) Vad kommer krävas av Er i fortsättningen?  
Fortsatt arbete med den riktning vi är inne på. 
 
 
 



 

Intervju Voice Furniture, Anders Magnusson 2006-05-16 
 
1. Introduktion av företaget 
a) Berätta vem Du är och Din roll i företaget. 
Anders Magnusson, VD / marknadsansvarig 
 
b) Beskriv företaget och dess position i branschen. (grundades, antal anställda, 
omsättning, konkurrens, struktur och målgrupp) 
Voice grundades 1997 genom fusion av två äldre väletablerade företag. Idag har de 25 
stycken anställda och en omsättning på ca 60 miljoner kronor. Voice tillverkar i huvudsak 
möbler för hemmamarknaden. Företaget såldes 2001 till Expanda AB, ett börsnoterat 
investmentbolag. Produktion är till stor del utlagd på underleverantörer. Själva står Voice för 
produktutveckling, montering, marknadsföring / administration och lagerhållning. 
 
c) Beskriv företagets affärsidé, vision och mål. 
Voices affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter med livslängd i modern och 
funktionell formgivning. Produkterna ska vara anpassade till att fungera ”word wide”. 
Priserna ska passa var mans plånbok. Voice strävar efter en stabil årlig omsättningsökning 
med tillfredsställande lönsamhet. 
 
2. Relation 
a) Hur går kommunikationen med Era privatkunder till? 
I Sverige använder sig Vocie sig huvudsakligen av fristående möbelhandlare, inredare och 
arkitekter. 
 
b) Vilka forum har Ni där Ni och Era kunder kan kommunicera? 
Genom till genom annonsering, vissa mässor, katalogmaterial och hemsida. 
Kommunikationen fungerar också genom bra exponering av våra produkter hos återförsäljare. 
 
c) Bygger Ni relationer med Era privatkunder?  

 Om ja, på vilket sätt?  
 
d) Arbetar Ni med kunduppföljning?  

Om ja, på vilket sätt? 
Ja, Genom besök och telefonkontakt i huvudsak. 

 
e) Anser Ni att Era privat kunder är priskänsliga? 
Vi upplever att privatkunder inom vår bransch är priskänsliga. Detta gäller alla prissegment. 
 
f )Vilka försäljningskanaler använder Ni Er av? 

Om Egen butik, var, hur och varför? 
 
3. Varumärke 
a) Vilken image vill Ni förmedla till Era kunder?  
Modernt, funktionellt och prisvärt. 
 
b) Hur arbetar Ni med att skapa och upprätthålla Er image? (strategier) 
Alltid bra presentationer på mässor, katalogmaterial och hemsida. Försöker att hålla bra 
service mot våra återförsäljare. Dessutom utvecklar vi alltid produkter som ger 
uppmärksamhet. 



 

c) Speglar Era produkter Ert varumärke? 
Om ja, på vilket sätt?  

Ja, ganska så bra. Men finns en hel del att jobba på ändå. 
 
d) Vilken typ av marknadsföring använder Ni Er av? (reklam, annonsering, personlig 
försäljning, PR, Internet, mässor etc.) 
Mässor, annonsering, hemsida, kundbesök (återförsäljare). Alltid utveckla produkter som 
motsvarar kundens förväntningar. 
 
4. Avrundning 
a) Anser Ni att Ert varumärke och Era relationer ger mervärde till Era kunder? 

Om ja, på vilket sätt? 
 
b) Hur ser Ni på framtiden?  
Produktutveckling kommer att bli ännu mer viktigt. Den kommer också att gå snabbare. 
Konkurensen kommer att bli starkare från bl.a Kina. Ändå ser vi ljust på framtiden.  
 
c) Vad kommer krävas av Er i fortsättningen?  
Alltid utveckla produkter som motsvarar kundens förväntningar. 
 



 

Bilaga 4 – Enkät 
 
Vi är två studenter på Södertörns Högskola som skriver kandidatuppsats i företagsekonomi 
om möbelproducenter i Sverige. 
 
Tack för att Du tar dig tid att besvara våra frågor! 
 
Kön □ Kvinna □ Man 
Ålder □  – 24 □ 25 – 34  □ 35 – 44  □ 45 – 54  □ 55 – 64  □ 65 –  
Vad är Din bruttoinkomst per månad? 
□  0 – 19, 999  □ 20,000 – 24,999 □ 25,000 – 34,999 □ 35,000 – 44,999   □ 45,000 – 
 
1. Vad är avgörande för Dig när du köper möbler? (välj ett alternativ) 
□ Pris □ Varumärke □ Service □ Kvalitet 
□ Design □ Annat, ange vad: ______________ 
 
2. Var/Hur får Du kännedom om möbler? (flera alternativ är tillåtna) 
□ Annonser/Reklam □ Internet  □ Artiklar □ Mässa  
□ Ryktesvägen  □ I butiker   □ Annat, ange vad: ________________ 
 
3. Hur mycket tid är Du beredd att lägga ner vid ett möbelköp?  
1 Lite 2  3 4  5 Mycket 

□ □  □ □  □ 
 
4. Känner Du igen/hört talas om Blå Station? 
□ Ja □ Nej. Om nej, fortsätt till fråga 9 
 
5. I vilken grad associerar Du Blå Station med: (kryssa i rutorna) 
 
 Låg grad  1 2 3 4 5 Hög grad 
Kvalitet           
Funktion           
Design           
Innovativt           
 
6. Anser Du att ovanstående faktorer ger dig som kund ett mervärde? 
□ Ja □ Nej 
 
7. Vet Du hur du skulle kunna komma i kontakt med Blå Station? 
□ Ja □ Nej 

 
8. Om ja, i vilken form? (flera alternativ är tillåtna) 
□ Återförsäljare □ Showroom □ Egen butik □ Internet   

□ Mässa □ Annat, i vilken form: ______________ 
 
 



 

14. Känner Du igen/hört talas om G.A.D? 
□ Ja □ Nej. Om nej, fortsätt till fråga 19 
 
15. I vilken grad associerar Du G.A.D med: (kryssa i rutorna) 
 
 Låg grad  1 2 3 4 5 Hög grad 
Kvalitet           
Stil           
Hantverk           
Äkta           
 
16. Anser Du att ovanstående faktorer ger dig som kund ett mervärde? 
□ Ja □ Nej 
 
17. Vet Du hur du skulle kunna komma i kontakt med G.A.D? 
□ Ja □ Nej 

 
18. Om ja, i vilken form? (flera alternativ är tillåtna) 
□ Återförsäljare □ Showroom □ Egen butik □ Internet   

□ Mässa □ Annat, i vilken form: ______________ 
 
9. Känner Du igen/hört talas om Swedese Möbler? 
□ Ja □ Nej. Om nej, fortsätt till fråga 14 
 
10. I vilken grad associerar Du Swedese Möbler med: (kryssa i rutorna) 
 
 Låg grad  1 2 3 4 5 Hög grad 
Kvalitet           
Modernt           
Design           
Klassiskt           
 
11. Anser Du att ovanstående faktorer ger dig som kund ett mervärde? 
□ Ja □ Nej 
 
12. Vet Du hur du skulle kunna komma i kontakt med Swedese Möbler? 
□ Ja □ Nej 

 
13. Om ja, i vilken form? (flera alternativ är tillåtna) 
□ Återförsäljare □ Showroom □ Egen butik □ Internet   

□ Mässa □ Annat, i vilken form: ______________ 
 
 
 
 
 
 



 

19. Känner Du igen/hört talas om Voice Furniture? 
□ Ja □ Nej. Om nej, tack för din medverkan! 
 
20. I vilken grad associerar Du Voice Furniture med: (kryssa i rutorna) 
 
 Låg grad  1 2 3 4 5 Hög grad 
Funktion           
Prisvärt           
Design           
Innovativt           
 
21. Anser Du att ovanstående faktorer ger dig som kund ett mervärde? 
□ Ja □ Nej 
 
22. Vet Du hur du skulle kunna komma i kontakt med Voice Furniture? 
□ Ja □ Nej 

 
23. Om ja, i vilken form? (flera alternativ är tillåtna) 
□ Återförsäljare □ Showroom □ Egen butik □ Internet  

□ Mässa □ Annat, i vilken form: ______________ 
 
 
Tack för Din medverkan! 
 



 

Bilaga 5 – Sammanställning av enkät 
 
112 respondenter svarade på enkäten. Av dem är 12 bortfall då de besvarat enkäten felaktigt. 
Totalt blev det 100 respondenter som undersöktes. 
 
Kön 

Kvinna Man  
58 42 tot. 100 

 
Ålder 

0-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-  
6 18 23 31 16 6 tot. 100 

 
Vad är Din bruttoinkomst per månad? 

0-19,999 20,000-24,999 25,000-34,999 35,000-44,999 45,000-  
10 22 38 21 9 tot. 100 

 
1. Vad är avgörande för Dig när du köper möbler? (välj ett alternativ) 

Pris Varumärke Service Kvalitet Design Annat  
20 7 5 39 24 5 tot. 100 

 
2. Var/Hur får Du kännedom om möbler? (flera alternativ är tillåtna) 
Annonser/Reklam Internet Artiklar Mässa Ryktesväg I Butiker Annat 

42 25 23 11 22 71 21 
 
3. Hur mycket tid är Du beredd att lägga ner vid ett möbelköp?  

1 Lite 2 3 4 5 Mycket  
3 15 29 46 7 tot. 100 

 
4. Känner Du igen/hört talas om Blå Station? 

Ja  Nej  
11 89 tot. 100 

 
5. I vilken grad associerar Du Blå Station med: (kryssa i rutorna) 

  1 Låg grad 2 3 4 5 Hög grad 
Kvalitet     3 6 2 
Funktion   1 8 2   
Design     2 3 6 

Innovation     2 5 4 
 
6. Anser Du att ovanstående faktorer ger dig som kund ett mervärde? 

Ja Nej 
9 2 

 
7. Vet Du hur du skulle kunna komma i kontakt med Blå Station? 

Ja Nej 
10 1 

 
8. Om ja, i vilken form? (flera alternativ är tillåtna) 

Återförsäljare Showroom Egen butik Internet Mässa Annat 
9 3   4 2 2 



 

14. Känner Du igen/hört talas om G.A.D? 
Ja  Nej  
16 84 tot. 100 

 
15. I vilken grad associerar Du G.A.D med: (kryssa i rutorna) 

  1 Låg grad 2 3 4 5 Hög grad 
Kvalitet   2 4 7 3 

Stil   2 4 8 2 
Hantverk   2 3 7 4 

Äkta   2 4 2 8 
 
16. Anser Du att ovanstående faktorer ger dig som kund ett mervärde? 

Ja Nej 
12 4 

 
17. Vet Du hur du skulle kunna komma i kontakt med G.A.D? 

Ja Nej 
12 4 

 
18. Om ja, i vilken form? (flera alternativ är tillåtna) 

Återförsäljare Showroom Egen butik Internet Mässa Annat 
2   10 5 2 3 

 
9. Känner Du igen/hört talas om Swedese Möbler? 

Ja  Nej  
23 77 tot. 100 

 
10. I vilken grad associerar Du Swedese Möbler med: (kryssa i rutorna) 

  1 Låg grad 2 3 4 5 Hög grad 
Kvalitet     3 11 9 
Modernt   3 11 6 3 
Design     10 8 5 

Klassiskt    4 14 5 
 
11. Anser Du att ovanstående faktorer ger dig som kund ett mervärde? 

Ja Nej 
18 5 

 
12. Vet Du hur du skulle kunna komma i kontakt med Swedese Möbler? 

Ja Nej 
21 2 

 
13. Om ja, i vilken form? (flera alternativ är tillåtna) 

Återförsäljare Showroom Egen butik Internet Mässa Annat 
19 1 4 6 3 3 

 
19. Känner Du igen/hört talas om Voice Furniture? 

Ja  Nej  
4 96 tot. 100 

 
 



 

20. I vilken grad associerar Du Voice Furniture med: (kryssa i rutorna) 
  1 Låg grad 2 3 4 5 Hög grad 

Funktion   1 1 2   
Prisvärt   1 2   1 
Design   1 2 1   

Innovation   1 2 1   
 
21. Anser Du att ovanstående faktorer ger dig som kund ett mervärde? 

Ja Nej 
3 1 

 
22. Vet Du hur du skulle kunna komma i kontakt med Voice Furniture? 

Ja Nej 
4   

 
23. Om ja, i vilken form? (flera alternativ är tillåtna) 

Återförsäljare Showroom Egen butik Internet Mässa Annat 
4     1 1   

 
 


