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Abstract 

In today’s society it is of great importance for companies to work with their brand and make it 
visible among all brands and products that are out there in the market. The purpose of this essay 
is to investigate and analyse what components are used in brand building to develop oneself and 
become competitive. This essay describes how three selected furniture companies work with their 
brands and what makes them competitive. This essay has got a qualitative research method with a 
case study of the brands Swedese, Karl Andersson & Söner and Lammhults Homes brands Ire 
and Voice. We have analysed the collected empirical information from our theoretical frame of 
reference that includes theories on identity, the brand platform, the marketing communications 
mix and target group and segment. The study shows that the methods can be applied on 
companies in the furniture industry and can eventually help them in their brand building. The 
essay further shows that the three companies have understood the importance of continuous 
work with their brand to be successful. The personal meeting and the creating of relationships 
that’s called personal selling is still one of the most important communication channels for 
companies in the furniture industry. One conclusion to draw after studying the case companies’ 
closer is the fact that their products combined with their brand is what makes them competitive. 
The theories we have taken part of in the marketing communications mix and the brand platform 
shows us that it is still current in today’s brand building.  
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”A product is something made in a factory; a brand is something that is bought by the customer. A 

product can be copied by a competitor; a brand is unique. A product can be quickly outdated; a successful 

brand is timeless.” 

Steven King



 

1 Inledning 

Inledningen innehåller problembakgrund, problemdiskussion och problemformulering. Vidare presenteras 

uppsatsens syfte, samt de avgränsningar vi tagit hänsyn till och det förväntade resultatet som uppsatsen kan 

komma att ge. Vi avslutar inledningen med att beskriva några begrepp som återfinns i uppsatsen och ger en 

översiktlig disposition.

 

1.1 Problembakgrund 

Traditionell marknadsföring är grundad på att sälja. Istället borde den vara grundad på att bygga 
ett varumärke. Marknadsföring är inte att sälja, det är att bygga ett varumärke i kundens 
medvetande. Har du byggt upp ett starkt varumärke kommer du att kunna ha ett starkt 
marknadsföringsprogram.1 Vidare skriver författarna att om du inte har ett starkt varumärke kan 
inte all reklam, snygga förpackningar, sales promotion och PR i världen hjälpa dig att nå dina mål. 
I dagens samhälle blir de flesta produkter och tjänster köpta inte sålda och varumärket är till för 
att förenkla denna process. Ett varumärke säljer i förväg produkten till köparen.  

Varumärkesbyggande blir allt viktigare av flera anledningar:2 

• En otrolig mängd kommersiella budskap 
• Produkt- och varumärkesfragmenteringen 
• De konreta aspekterna av en produkt har blivit allt mer lika 
• Det krävs nästan lika mycket resurser för att skapa ett litet varumärke som ett stort 
 

”De ledande företagens produkter är i stort sett likvärdiga. Marknadskommunikationen har därför ansvar för att 
bygga upp de rätta associationerna till företagets varumärken och ge dem en attraktiv personlighet.” 3 Och 
Nilson skriver att”Detta görs genom att skapa mervärde hos ett företags produkter. Marknadskommunikation 
är till för att upprätthålla kännedom om varumärkena. Att bygga ett starkt varumärke är lika viktigt för den 
lokala hantverkaren som försöker skapa sig en profil som för multinationella hi-techföretag av Microsofts typ.” 4  

”Ett bra varumärke representerar ett förtroende. Att skapa ett förtroende är en nödvändig del av framgångsrikt 
varumärkesladdande, inte bara ur leverantörens synvinkel utan också ur kundens perspektiv.” 5 Vidare menar 
Nilson att det finns flera fördelar med att jobba aktivt med ett varumärke. Dels de finansiella 
fördelarna, dels att anställda kan identifiera sig med företaget och dess produkter. Vilket i sin tur 
leder till en stark identifikation med företaget och därmed varumärket som kan motivera anställda 
till en hög produktivitetsnivå och inte minst lojalitet. 

Melin anser att det stora intresset för varumärken idag är för att företag och organisationer 
känner ett allt intensivare tryck från sina konkurrenter. De har insett värdet av att utveckla 
                                                        

1 Ries & Ries, 2002 

2 Nilson, 1999 

3 Mårtenson, 2009 

4 Nilson, 1999 

5 Ibid 
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uthålliga och långsiktiga konkurrensfördelar i och med sitt varumärke. Nyckeln till framgångsrik 
varumärkesuppbyggnad är förståelsen för hur företagets varumärke bidrar till att skapa ett värde.6 

1.2 Problemdiskussion 

Kopplingen mellan det moderna varumärket och den ursprungliga formen av märkning finns 
kvar i ett av engelskans ord för varumärke, “brand”. Ordet har sitt ursprung i fornnordiskans 
brandr som betyder att brännmärka. Forntida egyptiska väggmålningar visar på hur människan 
sedan länge brännmärkt sin boskap. Lerkärl från antikens Rom och Grekland är några av de saker 
som märktes tidigt i historien eftersom det var tekniskt enkelt att göra så.7 Alla produkter bär i 
stort sett ett varumärke idag och vissa företag jobbar aktivt med sin varumärkesstrategi medan 
andra företag knappt vet om att de har ett varumärke. Stor konkurrens tvingar företag att 
konkurrera med hjälp av sitt varuärke om de inte redan gör det. Ständigt gör människor val bland 
varumärken: i matbutiker, klädbutiker och möbelbutiker. Vi har gjort ett medvetet val i vår 
uppsats, nämligen att närmare studera olika möbeltillverkares varumärkesarbete. De uppsatser vi 
hittat med tidigare forskning har ofta fokuserat på företag inom olika branscher exempelvis 
IKEA, Burger King, Sibylla och Fjällräven. Därför valde vi företag med lokal anknytning som är 
medelstora företag inom sin bransch närmare bestämt möbelbranschen. 

Vi har länge arbetat med varumärken på Medie och kommunikationsvetenskapliga linjen vid 
Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, för att kunna förstå dem och hur de kan 
stärkas med hjälp av olika teorier och metoder. Vi vill genom denna C-uppsats öka vår förståelse 
från B-uppsatsen och gå djupare in i ämnet. Vår B-uppsats handlade även den om varumärken 
och hur de kunde stärkas med en specifik teori som vi valde ut. Vi har nu många nya frågor som 
vi vill besvara men är främst intresserade av att ta reda på om det finns vissa faktorer som 
kommer igen hos företag inom samma bransch? I den hårda konkurrensen som finns ute på 
marknaden där produkter mer och mer liknar varandra, blir det alltmer viktigt att tränga igenom 
varumärkesbruset för att nå fram till kunderna. Vad gör företag för att synas på marknaden 
gentemot sina konkurrenter? Det finns ett flertal kända teorier angående varumärkesuppbyggnad 
och vi vill undersöka hur förutsättningarna påverkar synen på dessa teorier. Med hjälp av 
fallstudier vill vi ta reda på svaren på våra frågor.  

1.3 Tidigare forskning 

Här redovisar vi för tidigare forskning inom samma ämne som legat som grund till vårt val av 
studie. Båda studierna är gjorda av studenter inom ekonomi men vi tycker de är relevanta för vår 
undersökning då de behandlar det ämne som vi ämnar studera. 

Varumärken – Hur bygger man varumärke? – Adam Ade, David Nilsson och Mahabad 
Önen 

Ade et als syfte med sin studie är att utreda och analysera de grundläggande delarna som krävs för 
att bygga ett starkt varumärke. Deras studie grundas på kvalitativa intervjuer av sju olika företag 
inom fyra olika branscher. Företagen är IKEA, Burger King, Sibylla, Dressman, Fjällräven, 
Orrefors och Klässbols. Forskarnas tanke var att kunna jämföra företag som agerar i samma 
bransch. Fast det inte hittade ett likvärdigt företag till IKEA behåll de IKEA för att se hur ett 

                                                        

6 Melin, 2001 

7 Ibid 
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stort företag jobbar med sitt varumärke. De har använt sig av Aakers och Melins 
varumärkesmodeller.  

Resultatet i studien visar på att företagen använder de komponenter som Aaker och Melins 
modeller betonar är viktiga i ett varumärkesbyggande. I intervjuerna har det kommit fram att 
kontinuitet och konsekvens är viktigt samt att ett företag kan gynnas av att ha en historia och en 
berättelse om hur företaget skapades med sig i varumärkesbyggandet. Resultatet visar även att om 
produkter man säljer inte har god kvalité är det svårt att bygga ett varumärke. 

Varumärkesbyggande – Små företags varumärkesbyggande på en lokal marknad – Johan 
Hall och Fredrik Lundqvist 

Studiens syfte var att analysera hur ett litet lokalt företag arbetar med sitt varumärkesbyggande för 
att konkurrera med globala stor företag. Genom detta vill forskarna identifiera kritiska faktorer 
för ett framgångsrikt varumärkesbyggande och utveckla en modell som visar varumärkets roll för 
företagets strategiska beslut. 

Deras empiriska material har de tagit fram genom kvalitativa djupintervjuer med nyckelpersoner i 
fallföretagen. Fallföretagen forskarna har valt är Wokie Dokie och Stantons Pizzeria. Två företag 
som agerar inom samma bransch men med olika produkter. Teorierna som används är bland 
annat kommunikationstrappan, kommunikationsmixen och Kotlers fyra olika perspektiv  

Hall och Lundqvists slutsatser visar att små företag ofta saknar kunskap om vilken roll 
varumärkesbyggandet har i ett företags strategi. Slutsatserna visar att det inte finns några 
strukturerade strategier för små företag för att bygga sitt varumärke. Handlingar sker genom 
gissningar och ”mag-känsla”. På grund av detta används inte de resurser som finns att erbjuda. 
Forskarna har gjort en modell som enligt dem kompletterar redan utgiven litteratur och på visar 
att varumärket är en central del för företaget. 

Tidigare forskning har fokuserat på olika företag inom olika branscher. Vi vill istället med vår 
uppsats fokusera på företag som liknar varandra och figurerar inom samma branch. Då vi anser 
att det gör det lättare att dra paraleller till deras varumärkesarbete och vad som gör dem 
konkurrenskraftiga. 

1.4 Problemformulering 

Problembakgrunden och tidigare forskningens luckor har lett fram till nedanstående 
frågeställningar. 

• Hur arbetar möbelföretag med sitt varumärke? 

• Vad är det som gör dem konkurrenskraftiga det vill säga finns det någon speciell metod 
eller speciellt redskap som används?  

1.4.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera vilka komponenter som används i tre specifika 
möbelföretag. Vi vill studera närmre vad i deras varumärkesarbete som gör dem 
konkurrenskraftiga, för att visa på hur viktigt det är ha ett starkt varumärke. Tidigare studier visar 
på vikten av att ha ett starkt varumärke för att vara konkurrenskraftig. Målet med uppsatsen är att 
ge en slutsats som är enkel och lätthanterlig i verkligheten. Både företag och privatpersoner kan 
få handfasta utgångspunkter i hur de kan stärka sitt varumärke genom metoder och teorier som vi 
visar på och även få svar på varför det är viktigt att arbeta med sitt varumärke.  



 

4 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att närmare studera tre företag som vi anser vara intressanta och framgångsrika företag 
i Jönköpingsområdet. Alla företagen arbetar aktivt med sitt varumärke och är framgångsrika inom 
möbelbranchen. De är synliga på många ställen i media såsom tv och tidningar, även finns de 
representerade i många möbelbutiker. 

Vi har valt att inrikta oss på företagens syn på varumärkesstrategi istället för konsumenternas då 
de inte har inblick i vilka metoder och teorier som används. Företagen är medelstora och finns på 
den globala marknaden; vi väljer att rikta in oss på den svenska marknaden. Vidare har vi valt 
företag som säljer produkter istället för tjänster. Vi kommer inte att ta upp några ekonomiska 
aspekter, vad företagen omsätter och huruvida de är framgångsrika eller inte ekonomiskt sett. 

Djupintervjuer kommer att genomföras med de tre företagen som har blivit utvalda. Vi väljer att 
intervjua en person per företag som är väl insatt i deras marknadsarbete för att få svar på de 
frågor som vi har. 

1.6 Definition av begrepp 

Här har vi definierat ord som i uppsatsen inte förklaras ytterligare. 

B2B Business-to-business, företag som säljer produkter 
och/eller tjänster till andra företag.8  

B2C Business to consumer, företag som säljer 
produkter och/eller tjänster till slutkonsument.9 

Värdedimension Faktorer som ger ett varumärke dess värden.10 

Point of sale Point of sale är skyltmaterial i butik. 
Skyltmaterialet kan tillföra merförsäljning i butiker 
och är en förlängning av det budskap som 
produkten har. Butiksställ, vepor, skyltar med 
mera.11 

Segment Marknadssegment är en uppdelning av hela 
marknaden i identifierbara och distinkta grupper 
eller segment där varje grupp har liknande 
kännetecken och behov och där denna grupp visar 
på liknande respons till marknadsföringsåtgärder.12 

 

                                                        

8 http://www.marketingterms.com/dictionary/b/ 

9 http://www.marketingterms.com/dictionary/b/ 

10 Melin, 2001 

11http://www.reklamhandboken.se 

12 Fill, 2005 
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1.7 Disposition 

Kapitel 1 - Inledning  Inledningen innehåller problembakgrund, 
problemdiskussion och problemformulering. Vidare 
presenteras uppsatsens syfte, samt de avgränsningar vi 
tagit hänsyn till och det förväntade resultat som 
uppsatsen kan komma att ge. Vi avslutar inledningen 
med att beskriva några begrepp som återfinns i 
uppsatsen och ger en översiktlig disposition. 

Kapitel 2 – Metod  Metodavsnittet inleds med en beskrivning av vårt 
metodval och varför det passar in på vår uppsats. Vi 
går vidare in på fallstudier och val av fallföretag. Vi 
avslutar med att beskriva hur intervjuerna kommer att 
genomföras och vad vi bör tänka på i 
intervjusituationen. 

Kapitel 3 - Teoretisk referensram Här kommer vi att redogöra för tidigare forskning på 
området. Först kommer vi att beskriva vad ett 
varumärke är och definiera det. Sedan kommer vi att 
redogöra för Melins varumärkesplattform och den 
klassiska marknadsmixen. Vi avslutar kapitlet med en 
kortfattad beskrivning av målgrupp och segment. 

Kapitel 4 - Resultatredovisning I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vad som 
framkom i våra intervjuer. Vi presenterar företagen var 
för sig. Vi beskriver inledningsvis företaget och 
respondenten för att sedan övergå till att beskriva 
företagets varumärke och dess varumärkesarbete. 

Kapitel 5 – Resultatdiskussion  Den empiriska informationen som vi har samlat in 
med hjälp av våra intervjuer analyseras här med hjälp 
av vår teoretiska referensram. Vi har delat in analysen i 
tre delar efter respektive fallföretag. Strukturen i 
analysen följer till stor del strukturen i den teoretiska 
referensramen för att underlätta läsningen. Sedan 
knyter vi ihop resultatdiskssionen i en slutdiskussion 
där frågeställningarna besvaras var för sig. Slutligen ger 
vi förslag på fortsatt forsknin inom området 
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2 Metod 

Metodavsnittet inleds med en beskrivning av vårt metodval och varför det passar in på vår uppsats. Vi går vidare 

in på fallstudier och val av fallföretag. Vi avslutar med att beskriva hur intervjuerna kommer att genomföras och 

vad vi bör tänka på i intervjusituationen.

 

”En metod är alltså ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap” 13 

2.1 Vetenskapsteoretiska förhållningssätt 

När vi började skriva vår uppsats tog vi beslut om vilka vetenskapsteoretiska förhållningssätt 
uppsatsen ska hålla sig inom. Det handlar om vetenskapsteori och regler som berör vad och hur 
vi har tagit fram och kommit fram till våra slutsatser. Det brukar talas om två vetenskapliga 
huvudinriktningar; positivism och hermeneutik. De två varianterna beskriver verklighets- och 
kunskapsuppfattningar som forskare inom olika områden har.14 Positivismen brukar användas i 
forskning inom naturvetenskapen, men har även spridit sig till andra områden inom vetenskapen. 
Hermeneutiken däremot har sitt ursprung i den humanistiska forskningen.  

2.1.1 Forskningsparadigm 
Positivism kommer från latinska positum, perfekt particip av pono, sätta, ställa, lägga. ”Något är alltså 
utsatt, ställt eller lagt. Detta något är givna fakta eller data, och den ligger framför forskaren. Data är följaktligen 
något som finns, och forskarens uppgift blir därmed att samla in och systematisera dem.”15 Endast fakta som 
kan säkerställas inom all rimlig sannolikhet anses acceptabel att undersöka och bygga vidare på i 
fortsatt forskning. Enligt positivismen har människor två källor till kunskap: det vi kan iaktta med 
våra sinnen och det vi kan räkna ut med vår logik. 16 Positivismen bygger på säker kunskap, det gör 
att man som forskare inte kan inhämta sina data från religiösa texter, intuition, lösa spekulationer 
samt auktoriteter. Förförståelsen får inte synas i den nya kunskapen som skapas enligt 
positivismen. 

Hermeneutiken, även kallad tolkningslära går ut på att förstå och inte bara begripa. Hermeneutiken 
har ibland setts som vår tids tänkande, ett tänkande där tolkningarnas och förståelsens mångfald 
får kollidera och ge inspiration.17 Det innebär att hermeneutiken skiljer sig märkbart från 
positivismen.18 Här används förförståelse i tolkningarna. Enligt Alvesson och Sköldberg säger 
hermeneutiken att en mening hos en del endast kan uppfattas om den sätts i samband med 
helheten, och omvänt, en helhet uppfattas utifrån dess delar. Detta brukar kallas den 
”hermeneutiska cirkeln” eller den ”hermeneutiska spiralen”.  

                                                        

13 Holme & Solvang, 2007 

14 Alvesson et al, 2008 

15 Ibid 

16 Thurén, 2007 

17 Alvesson et al, 2008 

18 Thurén, 2007 
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Vi anser att det inte går att utgå från positivismen i denna studie utan har valt det hermeneutiska 
synsättet. Vi vill inte använda oss av redan färdigställd fakta utan istället göra undersökningar om 
hur de teorier vi lärt oss att använda i vår utbildning, Medie och kommunikationsvetenskap, 
appliceras i praktiken. Vi har inte utgått från en hypotes utan valt att använda oss av en 
problemfråga, detta visar på en fundering av hur teorierna tillämpas i verkligheten. Förförståelsen 
kommer från kunskap vi fått från vår utbildning samt inhämtad teori. Genom tolkning och analys 
av ny data har förståelse skapats och gett oss mer kunskap om ämnet. 

2.2 Kvalitativ metod  

Det grundläggande för kvalitativa metoder är att få en djupare helhetsförståelse av problemet 
som studeras. Kvalitativa forskningar lämpar sig bättre för beskrivning av problem. ”Kvalitativa 
metoder har sin styrka i att de visar på totalsituationen.”19 Holme och Solvang skriver att en 
helhetsbild leder till ökad förståelse för sammanhang och sociala processer.  

”Vad man vill är att få tag i enheter som man utifrån vissa underliggande sociala förhållanden 
räknar med kan ge en mer nyanserad bild av den företeelse man studerar.”20 Vidare förklarar 
författarna att det eller de problem som kan uppstå i och med kvantitativa studier och deras 
giltiga information är inte lika stort när det gäller kvalitativa studier på grund av närheten till det 
som studeras. Något som man bör ha i åtanke är att upplevelsen som forskaren har kan vara 
felaktig. Det får inte skapas bestämda förväntningar då undersökningsenheterna kan bete sig på 
ett sätt som de förväntas att göra av forskarna. Det viktiga är då som forskare att vara medveten 
att denna typ av situation kan uppstå. 

Då syftet med vår uppsats är att göra en fallstudie av tre företag anser vi att den kvalitativa 
metoden är mest lämplig. Vi vill få en djupare förståelse hur dessa företag använder sig av 
varumärkesstrategier. Kvalitativa metoder ger oss möjlighet att gå in på djupet med hjälp av våra 
intervjuer. 

2.2.1 Kvalitativ intervju 
Ett vardagligt samtal och en vardaglig situation utmärker den kvalitativa intervjun och det är dess 
styrka i undersökningssituationen. Den ger en stor flexibilitet och är den intervjuform där 
forskaren utövar den minsta styrningen vad gäller respondenterna. Det gäller att sträva efter att 
låta respondenterna påverka samtalets utveckling. Forskarens uppgift är att ge ramarna för 
intervjun inom det ämne som ska studeras. Forskarens egna förväntningar och förutsättningar är 
centrala eftersom de formar den förförståelse och upplevelser av händelsen i fråga.21 Vidare 
skriver Holme och Solvang att det är krävande att göra kvalitativa intervjuer då varje intervju kan 
ta lång tid. Det är viktigt att begränsa sig när det gäller antal respondenter. Det finns en hel del 
som forskaren i kvalitativa intervjuer bör tänka på:22 

• Det krävs att forskaren kan sätta sig in i hur respondenten upplever situationen 

• Det är viktigt att inte visa egna uppfattningar för respondenten 

                                                        

19 Thurén, 2007 

20 Ibid 

21 Ibid 

22 Holme & Solvang, 2007 
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• Var uppmärksam och öppen i intervjusituationen 

• Den som intervjuas måste veta vad det är de medverkar i för undersökning och kunna 
garanteras anonymitet om de så önskar 

Uppfylls dessa punkter skapas tillit. Tillit är grundläggande vid en intervju eftersom det gör att 
intervjun kan bli engagerande, kunskapsutvecklande och medvetandegörande. 

Till intervjutillfället är det viktigt att ha med sig en manual eller en intervjuguide som stöd till 
intervjun för att inte glömma att ta med viktiga frågor under intervjuns gång. Det används inga 
standardiserade frågeformulär vid kvalitativa intervjuer. Anledningen är att det inte ska finnas för 
stor styrning från forskarens sida. Resultat som kommer fram ska vara följden av 
respondenternas egna uppfattningar. Det finns inte heller några fasta svarsalternativ.23 

Frågornas innehåll och ordningsföljd är faktorer som påverkar vilken sorts kvalitativ intervju det 
handlar om. Det är vanligt att skilja mellan tre olika sorter: ostrukturerade, semistrukturerade och 
strukturerade. I ostrukturerade intervjuer är frågor och eventuella ämnen inte bestämda i förväg utan 
bara nämnda. Dessa intervjuer är till för att bygga upp kännedom om förhållanden där 
exempelvis forskaren vill gå djupare in i respondentens begreppsapparat, kunskapsmodeller och 
begreppsanvändning. Ostrukturerade intervjuer är som informella samtal, de används ofta när 
forskaren befinner sig på plats som observatör. Negativt med dessa intervjuer är att de kan vara 
svåranalyserade. Semistrukturerade intervjuer har ett på förhand definierat ämne som utfrågningen 
gäller, en intervjuguide är utarbetad. Det går här likaväl som i ostrukturerade intervjuer att följa 
upp med nya frågor under gång vilket betyder stor flexibilitet. Dessa intervjuer används ofta 
tillsammans med observation. Strukturerade intervjuer innebär att forskaren följer ett schema när 
han ställer frågor. Svarsmöjligheterna är relativt öppna och frågorna är definierade på förhand. 
Svar kan på ett lätt sätt föras in i tabeller om så önskas. Vid en intervju är det vanligast med en 
respondent åt gången. Det går även att intervjua i grupper där samtal kan utvecklas åt ett annat 
håll. Vidare finns det fokusgrupper som ofta används vid marknadsunderökningar där 6-12 
personer som ofta inte känner varandra diskuterar ämnen och teman.24 Vår studie kommer att 
likna den semistrukturerade sortens intervju i det att vi har ett definierat ämne där en 
intervjuguide är utarbetad. Se bilada nr 1. Vi kommer att följa upp våra bestämda frågor med nya 
frågor under gång. Østbye et al skriver att kvalitativa intervjuer kräver förberedelse från 
forskarens sida då denne bör skaffa sig insikter på det område som ska studeras och undersökas.25   

2.3 Fallstudieansats 

Vi har valt att använda oss av en fallstudieansats till vår kvalitativa studie, vilket Christensen 
menar är en vanligt förekommande kombination. En ansats bestämmer vilken typ av 
undersökning som kommer att göras och vilken typ av resultat forskaren har möjlighet att få 
fram.26 Enligt Ejvegård är syftet med en fallstudie att med hjälp av fallet beskriva verkligheten 
och säga att fallet får representera verkligenheten.27  

                                                        

23 Holme & Solvang, 2007 

24 Østbye et al, 2004 

25 Ibid 

26 Christensen, 2001 

27 Ejvegård, 2003 
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En fallstudie är lämplig när undersökaren vill förstå olika samband mellan hur och varför 
någonting inträffar.28 Vår fallstudie kommer att behandla tre företag i samma bransch. Den 
främsta anledningen till att studera tre företag är att vi vill ha möjlighet att jämföra företagen och 
deras strategier.  

2.3.1 Urval 
När företagen valdes skedde detta inte slumpmässigt utan på teoretiska grunder. Vi anser det vara 
viktigt att undersöka företag vi har eget intresse i och att de arbetar inom samma bransch så att vi 
kan jämföra deras varumärkesstrategier. Vi valde möbelföretag för att de inte är så vanliga i 
tidigare forskning som handlar om varumärkesstrategier. I tidigare studier där möbelföretag 
omnämns har de blandats med andra företag från olika brancher. Det första företaget vi valde till 
studien var Swedese. Detta på grund av att de är synliga på marknaden och att det är ett företag 
som ligger rätt i tiden med sin design. Sedan sökte vi efter företag som jobbade med liknande 
produkter så att vi kunde jämföra dem. Det var också viktigt att de låg rätt geografiskt. Och att de 
var synliga på sin marknad. Med dessa kriterier valde vi ut Karl Andersson & Söner och 
Lammhults Home då det ligger i samma region och att de arbetar med en liknande historia 
bakom sig. Det gemensamma för dessa företag är att de kommer från Jönköpingstrakten och att 
de ofta syns i redaktionella texter och reportage. 

2.3.2 Genomförande 
För att undersöka och förstå den varumärkesbyggande processen har vi valt ut några teorier, 
bland annat Melins modell som heter varumärkesplattformen. Den behandlar sex begrepp som 
har betydelse för en långsiktig varumärkesbyggnad. Sedan kommer vi att beskriva 
marknadsmixen som används som ett kommunikationsmedel åt ett företags varumärke.29 Vi 
tycker att dessa teorier på ett tydligt och översiktligt sätt beskriver hur man bygger ett starkt 
varumärke. De beskriver vilka komponenter som krävs och hur ett varumärke kan behålla sin 
position. 

För att samla in empiri till vår studie valde vi att göra personliga intervjuer med respektive 
företag. Vi valde att göra intervjuer på grund av att vi gör en kvalitativ undersökning. Vi har 
intervjuat en person på varje företag som har stor kunskap i företagets varumärkesarbete. För att 
samla in vår empiri genomförde vi personliga intervjuer. Innan vi genomförde vår intervju 
utformade vi en semistrukturerad intervjuguide som vi skickade till respondenterna per mail så att 
de skulle ha en övergripande syn på vad frågorna handlar om. Semistrukturerade intervjuer 
kännetecknas av att man redan innan har definierat de teman som intervjun gäller.30 Den här 
intervjuformen ger stor möjlighet att ställa uppföljande frågor. 

Första kontakten vi tog med företagen var via telefon där vi förklarade vad studien gick ut på och 
frågade efter ett intervjutillfälle. Här blev vi hänvisade till den person som vi senare intervjuade. 
Efter den första kontakten skickade vi ut vår intervjuguide för att förebereda respondenterna på 
frågorna.31  

                                                        

28 Christensen, 2001 

29 Kotler et al, 2006 

30 Østbye et al, 2004 

31 Bilaga 1 Intervjuguide 
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Intervjuerna med Swedese och Karl Andersson & Söner skedde i deras respektive showroom. 
Lammhults Home respondent träffade vi på ett fik. En av oss ställde frågorna till respondenten 
och den andra antecknade då vi ansåg att det skulle bli en mer öppen dialog och enklare för 
respondenten att följa strukturen på intervjun. Vi gjorde ett medvetet val när vi inte spelade in 
intervjuerna även om det kommer att påverka studiens tillförlitlighet bland annat i den mån att vi 
inte kan referera till exakta citat från respondenterna. Vi tror att respondenterna i och med vårt 
val vågar vara mer öppna då deras varumärkesarbete är speciellt och de inte vill gå ut med 
information som kan påverka deras position på marknaden. 

2.4 Validitet & Reliabilitet  

I en studie av kvalitativ karaktär måste begreppen reliabilitet och validitet behandlas på annat sätt 
än om studien avsett kvantitativ analys. Anledningen till detta är att båda begreppen 
definitionsmässigt innebär att någonting ska mätas, vilket inte är relevant i en kvalitativ 
undersökning. Reliabilitet innebär att mätningarna man gjort ska vara korrekt gjorda, mätningarna 
ska vara tillförlitliga och samma resultat ska uppnås om studien görs om vid ett senare tillfälle.32 

Detta traditionella reliabilitetsbegrepp är irrelevant för att fastställa värdet av en kvalitativ analys, 
då mätinstrumentet i en kvalitativ undersökning är analytikern vilket gör att reliabiliteten är 
kopplad till personen som gjort undersökningen.33 För att fastställa värdet av det kvalitativa 
resultatet använder vi oss istället av kriterier kopplade till validitetsbegreppet.  

Den traditionella synen på validitet visar att man verkligen mäter det man avser att mäta. I en 
kvalitativ undersökning handlar dock validitet mer om trovärdighet, hur väl undersökningen och 
resultatet överensstämmer med verkligheten.34 Christensen et al har valt att använda sig av en 
annan benämning, kvalitativ generalisering, när han diskuterar kvalitativ validitet. Han menar att 
kvalitativ generalisering inte är en absolut sanning utan den är för närvarande den bästa 
”helhetsbilden” av fenomenet.  

Vi tycker att validiteten är hög på de källor vi har använt oss av i vår studie. Litteraturen och 
författarna är välkända inom området och är högt ansedda inom sin genre. Vi har försökt att hitta 
den ursprungliga källan till informationen som använts. Litteraturen vi använt är dock lite 
föråldrad, men vi anser att den fortfarande är aktuell. Modeller och begrepp är fortfarande 
relevanta inom detta område.  

För att öka trovärdigheten i en undersökning ska den vara fullständig och informationsrik. Vi 
anser att vi har fått fram ett trovärdigt resultat genom personliga intervjuer med ansvariga på 
respektive fallföretag och sedan använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod. Efter 
genomförda och sammanställda intervjuer har vi för att höja validiteten ytterligare skickat 
materialet till respondenterna för att de ska kunna ge sitt godkännande. Validiteten hos 
respondenterna är hög då de alla jobbar med varumärkesarbetet på respektive företag och har 
gjort så i många år. Vi anser att vi genom detta fick företagets egen syn på frågorna om deras 
varumärkesarbete. Det som påverkar validiteten negativt är att vi inte spelade in intervjuerna 
vilket påverkar vår resultatredovisning då vi bland annat inte använder oss av några citat. 

                                                        

32 Thurén, 2007 

33 Christensen et al, 2001 

34 Ibid 
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3 Teoretisk referensram 

Här kommer vi att redogöra för tidigare forskning på området. Först kommer vi att beskriva vad ett varumärke 
är och definiera det. Sedan kommer vi att redogöra för Melins varumärkesplattform och den klassiska 
marknadsmixen. Vi avslutar kapitlet med en kortfattad beskrivning av målgrupp och segment.

 

Tidigare forskning som vi har studerat har använt sig av liknande teoretisk referensram som vi 
har valt att arbeta utifrån. Vår studie skiljer sig åt i den meningen att tidigare studier har studerat 
företag från flera olika brancher och vi vill inrikta oss på samma branch. Istället för att använda 
två modeller som ”Varumärken, hur bygger man varumärke” har vi bland annat valt den vi anser 
vara bäst för Melins Varumärkesplattform ger en bra grund till varumärkesarbete för företag som 
både är framgångsrika och behöver bli mer framfångsrika. Vi kompletterar dem modellen med att 
beskriva ett varumärkes beståndsdelar och ge förklaringar till marknadskommunikationsmixens 
delar som behövs när ett företag ska få ut sitt budskap om sitt varumärke de har uppbyggt eller 
behöver stärka. 

3.1 Varumärke 

Det finns följaktligen ett flertal definitioner på termen varumärke för att nämna några: På 
nationalencyklopedins hemsida definieras ett varumärke på följande sätt: “varumärke, särskilt 
varukännetecken som en näringsidkare använder för att skilja sina egna varor eller tjänster från andras; kan 
bestå av bl.a. alla tecken som kan återges grafiskt, t.ex. bokstäver (Coca-Cola®), siffror (4711®) eller figurer. 
Även själva varan eller dess förpackning kan fungera som ett varumärke. Symbolen ® visar att varumärket är 
inregistrerat som varumärke hos Patent- och registreringsverket (PRV).”35 Patent och registreringsverket 
skriver på sin hemsida att “Ett varumärke är ett kännetecken som du använder för att skilja dina varor eller 
tjänster från andras eller för att framhäva den egna varan eller tjänsten. Ett bra varumärke gör att varan eller 
tjänsten utmärker sig bland andra.”36Vi väljer att använda definitionen som patent och 
registreringsverket har på sin hemsida i vårt fortsatta arbete. Den tycker vi är bäst för den 
innefattar i sin benämning att ett bra varumärke utmärker sig bland andra. 

Varumärkets beståndsdelar 

Kotler skriver att konsumenter ser på ett varumärke som en viktig del av produkten eftersom ett 
varumärke kan öka värdet på produkten. Ett varumärke består av ett namn ett märke, en symbol, 
en särskild design eller en kombination av dessa. Varumärkets huvudsyfte är att identifiera 
produkten eller företaget för att sedan differentiera de från konkurrenterna som finns på 
marknaden. Kotler listar ett varumärkes fyra dimensioner:37 

- Attribut: Ett varumärke ska förmedla de utmärkande drag eller kännetecken som finns i 
en produkt. Vi ger exemplet med BMW som använder attribut som ”körglädje” och ”när 
du älskar att köra”.  

- Fördelar: Vidare menar Kotler att konsumenter köper inte bara attribut de köper 
produkter som ger dem fördelar. Fördelarna är både emotionella och funktionella. Är en 

                                                        

35 http://www.ne.se/varumarke 

36 http://www.prv.se/Varumarke/ 

37 Kotler et al, 1999 
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bil exklusiv kan det översättas till en emotionell fördel att bilen gör ägaren betydelsefull 
och beundrad av andra människor. En funktionell fördel i exemplet med bilar kan vara att 
bilen är säker. 

- Värden: Ett varumärke säger ofta något om köparens värderingar. Någon som köper 
Mercedes värderar säkerligen hög prestanda och status. 

- Personlighet: Varumärket projicerar en personlighet som attraherar människor vars image är 
eller ska likna varumärkets image.  

 
Behandlar ett företag sitt varumärke bara som ett namn förlorar de hela poängen med 
varumärket. Utmaningen med att bygga varumärken är att utveckla starka associationer till 
varumärket och ge det mening.38 Vidare menar Kotler att företag måste bygga sin 
varumärkesidentitet med hjälp av alla fyra dimensioner. Det vore dumt att exempelvis bara 
marknadsföra ett varumärkes attribut för att stärka sitt varumärkes värdedimensioner.  

Att bygga sitt varumärke är som att bygga hus, den jämförelsen gör Nilson.39 Han menar att 
grunden är oerhört viktig vid husbygge och samma gäller även för varumärken. Det finns vissa 
grundstenar att ta hänsyn till för ett företag i sitt varumärkesarbete. Grundstenarna är enligt 
Nilson: en rätt definierad kategori, positionering, en varumärkespersonlighet, ett utvecklat 
kommunikationskoncept och en definierad målgrupp med segment. 

Varumärket har enligt Nilson en roll både utom och inom företaget. När medarbetare känner sig 
som en del i varumärket kan stämningen inom företaget påverkas på ett positivt sätt. Det handlar 
om att ladda ett varumärke på ett kostnadseffektivt och sammanhängande sätt som i sin tur leder 
till att kundernas syn på varumärket och företaget blir positivt. När det gäller att ladda ett 
varumärke så att det blir konkurrenskraftigt anser Nilson att de viktigaste punkterna är:40 

• Erbjud en produkt som är överlägset bättre 
• Ladda de olika värdedimensionerna så att varumärket upplevs som bättre än 

konkurrenternas 
• Fokusera och skapa en distinkt profil för varumärket 
• Kombinera känsla och kreativitet med systematisk analys och genomförande 

3.1.1 Identitet 
Ett starkt varumärke ska ha en klar varumärkesidentitet: en uppsättning associationer som 
företaget försöker skapa eller bevara. ”Märkets identitet är utgångspunkt för all kommunikation.”41 
Identitet behövs för att kunna skapa goda associationer och en positiv image.42 Enligt Melin 
skapas ett företags identitet internt och är den bild av företaget som ska synas ut mot konsument. 
Det handlar om vad ett varumärke står för, vad som ger det mening och vad som gör det unikt.  

”The identity is the brand´s unique fingerprint which makes it one of a kind”43  

                                                        

38 Kotler et al, 1999 

39 Nilson, 1999 

40 Ibid 

41 Mårtenson, 2009 

42 Melin, 2001 

43 Ibid 
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För att kunna skapa och bevara ett starkt varumärke måste varumärket förhålla sig troget sin 
identitet. Ett varumärkes image är både ostadigt och föränderligt, då den till stor del fokuserar på 
varumärkets utseende och för lite på varumärkets innehåll.44 

Därför menar Kapferer att varumärkesidentiteten är det centrala som företaget ska fokusera på.  
Identitet som skapas måste förankras hos personalen så att företaget har en gemensam grund att 
jobba utifrån. Alla som jobbar med företaget ska veta och förstå vilka mål och visioner företaget 
har och vad dess identitet innebär. Om inte personalen vet vilka värderingar som företaget vill bli 
associerade till, så går det inte heller att förmedla dessa ut till konsumenterna. När identiteten är 
grundad internt ska den sedan förmedlas ut till konsument. Detta sker genom den traditionella 
kommunikationsmodellen: sändare, budskap och mottagare. Företaget sänder ut signaler och 
budskap om sitt varumärke som sedan tolkas av kunderna.45 Genom att sända ut en stark och 
tydlig identitet kan företaget förmedla ett emotionellt mervärde till kunderna.46 Enligt Melin 
skapar detta mervärde inte bara ett igenkännande hos kunden utan även till att generera en 
märkeslojalitet.  

3.1.2 Image 
Begreppet varumärkesimage kan förklaras som omvärldens uppfattning om en organisation eller 
ett företag.47 Keller anser att en konsument skapar ett värde till varumärken genom att koppla 
fördelaktiga, starka och unika associationer till det. Vid skapandet av en varumärkesimage baseras 
de associationer kunden har i sitt medvetande både emotionella och förnuftiga till föreställningen 
av varumärket. Enligt Melin så har varumärkessymboliska betydelser under senare år börjat gälla 
även för varor som inte bara är exklusiva märkesprodukter. 

Image kan beskrivas i termer av vad bilden av märket innehåller, vilka associationer 
konsumenterna får om varumärkets namn nämns, hur fördelaktiga de är, hur starka de är samt 
hur unika de är. Det finns två typer av associationer som kan göras, den första är den icke-
produktrelaterade, den handlar om attribut, pris, förpackning, bilden av användarna och bilden av 
användningen. Den andra är den produktrelaterade, den handlar om attityder, fördelar och/eller 
konsekvenser, emotionella, funktionella, självuttryckande, estetiska, ökad trovärdighet. Bilden av 
ett varumärke är mycket subjektiv och behöver inte grundas på verifierbar information.48 

Det är viktigt för företagen att veta vilket värde varumärket har hos sina kunder. Då kan företaget 
skapa sig en känsla av vad konsumenterna har för varumärkesimage. Detta gör det enklare att 
göra förbättringar.49 Varumärkesvärdet kommer ifrån den kontakt kunderna har med märket samt 
de associationer som de får av märket.  

3.2 Den strategiska varumärkesplattformen 

Varumärkesplattformen framtagen av Melin visar på den kunskap som krävs för att kunna 
utveckla, bygga upp och vårda ett starkt varumärke. Det är sex begrepp som ingår i 
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varumärkesplattformen och som har betydelse för en långsiktig varumärkesbyggnad. 
Varumärkesplattformen beskriver varumärkesbyggandeprocessen ur märkesinnehavarens 
perspektiv. Varje begrepp i modellen representerar en delprocess som är viktig för att lyckas med 
ett företags varumärkesstrategi. Det är inte alltid de är uppdelade i sex begrepp då de ibland 
överlappar varandra. Finns alla begrepp med i företagets arbete med dess varumärke så kan ett 
starkt varumärke byggas upp med långsiktiga och uthålliga konkurrensfördelar. Vidare beskrivs 
de sex begrepp som ingår i Melins varumärkesplattform:50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Den Strategiska Varumärkesplattformen, Melin 2001 

Produktattribut  

Produktattribut ska kunna förmedla mervärden hos konsumenterna och avser då de konkreta 
kännetecknen hos ett företags produkter. Produktattribut individualiserar och visualiserar 
produkten, de kan bland annat bestå av förpackningsdesign, färgsignaler och logotypen. Ett av de 
viktigaste produktattributen är konsistent produktkvalitet. Melin skriver att ett varumärke alltid 
blir känt genom de produkter det representerar.  

Märkesidentitet 

Märkesidentitet är vad varumärket står för, det vill säga vad som ger ett varumärke dess mening 
och vad det är som gör det unikt. Skillnaderna mellan produkter idag i en given kategori blir allt 
mindre. Därför har märkesidentiteten fått större betydelse. Till skillnad från produktattribut 
förmedlar märkesidentiteten ett emotionellt mervärde för kunderna. Alla företag kan inte idag 
konkurrera med produktkvalitet och vill kanske inte konkurrera med priset.51 Melin tar i sin bok 
upp vissa faktorer som kan bidra till den identitetsuppbyggande processen. Dessa är: 
märkesproduktens namn, ursprung, personlighet, användning och distribution. Märkesproduktens namn är den 
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viktigaste faktorn det är runt namnet som märkesidentitetens namn byggs upp runt. Det namn ett 
företag väljer får de leva med väldigt länge så det gäller att välja strategiskt. När Melin skriver om 
ursprung menar han märkesproduktens geografiska och historiska ursprung. När det talas om 
ursprung kan det även innebära kulturella, sociala och ideologiska ursprung. Melin tar upp Body 
Shop som har ett tydligt miljöengagemang. Varumärkets personlighet är ytterligare en faktor som 
bidrar och målsättningen bör vara att kunder vill och kan identifiera sig med varumärkets 
personlighet. I likhet med varumärkets personlighet syftar användningen som faktor till att 
kunderna ska kunna identifiera sig med produkten och vad den står för. Användningen ska 
besvara frågorna när, var, hur, varför och av vem ska produkten användas? Den femte faktorn är 
distribution som för märkesinnehavaren har betydelse för att det är viktigt att analysera 
distributörens identitet. Vissa företag som Body Shop och H&M distribuerar själva sina 
märkesprodukter och har mer kontroll på den identitetsbyggande processen.52 

Kärnvärde 

Melin anser att det är viktigt att identifiera ett unikt kärnvärde då det ligger till grund för 
positioneringen och marknadskommunikationen för företag. Kärnvärdena representerar 
märkesprodukternas primära konkurrensfördelar. Vid framtagningen av kärnvärden finns det 
vissa urvalskriterier som ska uppfyllas. De ska vara värdefulla, kommunicerbara, unika och 
svårimiterade. Olika företag kan lägga olika innebörd vid samma ord och kommunicerar det på 
olika sätt. Ett kärnvärde ska kunna tillfredsställa de fundamentala behoven hos konsumenterna 
och bidra till att skapa ett mervärde.53 

Positionering 

Melin beskriver positionering som en process där ett företag försöker få fram en speciell position 
i konsumenternas medvetande. Positionen ska vara en grund för märkeskännedom, associationer 
och lojalitet till varumärket. Det är skillnad mellan intern och extern positionering. Extern 
positionering är när företag skapar en position i konsumenternas medvetande. Intern 
positionering handlar om att skapa märkeslojalitet i organisationens medvetande. Det är viktigt 
för företaget att alla medarbetare känner samhörighet och vad varumärket står för. För att lyckas 
med positioneringen bör företaget ha sina kärnvärden klara och differentierat vad det är som är 
varumärkets primära differentieringsfördel.54 

Nilson håller med och säger att ett varumärke bör ha en definierad position i kundens 
medvetande och det är nyckeln till framgångsrik positionering. Positionering används som en 
teknik för att utveckla en mer effektiv och relevant reklam.55  

Al Ries har skapat ett uttryck som heter ”ladder of the mind” som kan översättas till den mentala 
rangordningsstegen. Det finns alltid ett varumärke på toppen av stegen. Vidare skriver författarna 
att positionering är ett organiserat system där det gäller att finna en ledig lucka i kundernas 
medvetande.56 Ett exempel som Nilson använder är Coca Cola för läskedrycker, där läskedrycken 
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Coca Cola dominerar färgen röd inom positioneringen gentemot sina konkurrenter. Vidare 
menar Nilsson att en rätt definierad kategori krävs för att dominera den mentala stegen hos 
konsumenter. Volvo dominerar på bilmarknaden inom kategorin säkerhet. ”Framgångsrik 
positionering handlar inte bara om att hitta rätt ord eller uttryck för märket utan också att koppla uttrycket till 
en mental stege som är relevant för kunderna och som märket har en chans att dominera.” 57 Vidare skriver 
Nilson att det är enkelt att ta reda på nuvarande positionering med hjälp av 
marknadsundersökningar.  

Marknadskommunikation 

Då företaget utvecklat ett positioneringskoncept gäller det att överföra budskapet till kunderna 
med hjälp av marknadskommunikation. Detta har blivit svårare och svårare eftersom 
informationsbruset ökar ständigt. Igen så handlar det om att differentiera produkter och detta 
kan företagen göra med hjälp av sin marknadsföring.58 Vidare anser Melin att ett företags 
kärnvärden ska genomsyra all märkesbyggande kommunikation. Syftet är i slutänden att uppnå 
synergieffekter i kommunikationen.  

Intern märkeslojalitet 

För att kunderna ska vara lojala mot varumärket måste även märkesinnehavaren vara lojal mot 
varumärket. Den varumärkesbyggande processen måste vara konsekvent och kontinuerligt då den 
interna märkeslojaliteten är beroende av det. Märkesinnehavaren bör veta vad företagets 
varumärke står för i fråga om identitet och kärnvärde för att skapa ett bestående mervärde för 
märkesinnehavaren.59 

3.3 Marknadsföringsmixen 

Marknadsföringsmixen är en verktygslåda som används för att locka kunder och presentera 
produkter på bästa sätt.60 Kotler & Pfoertsch skriver att marknadsmixen fungerar som en 
plattform där dialog kan fastställas och det finns möjlighet att bygga relationer till 
konsumenterna. Vidare menar de att marknadsmixen fungerar som en röst åt ett företags 
varumärke. Det skiljer lite på marknadsföringen inom B2C och B2B men inte mycket, det visar 
sig i att företag prioriterar verktygen på olika sätt.61  

Varumärkesutvecklarens verktyg kan delas in i två områden: produktutveckling och 
kommunikation. Produktutveckling är till för att förbättra de konkreta värdedimensionerna och 
kommunikation används för att bygga upp de abstrakta värdena. Varumärkeskommunikation har 
två uppgifter: den ena är att dra uppmärksamhet till varumärket och den andra är att bygga 
varumärkesprofilen.62 Därför har vi valt att noggrannare undersöka marknadsföringsmixen som 
kommunicerar budskapen åt ett varumärke. Melin skriver att hur mixen utformas i det enskilda 
fallet är beroende av en rad faktorer exempelvis typ av produkt, vilken marknad som produkten 
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finns i och hur konkurrenssituationen ser ut.63 Fill skriver att framgångsrika varumärken skapar 
starka positiva och hållbara intryck som på något sätt talar till konsumenterna så att de blir av 
värde för dem.64 Vidare menar han att marknadskommunikation spelar en betydelsefull roll i att 
kommunicera det mest väsentliga av varumärkets personlighet och tillför kontinuitet i relationer 
som är nödvändiga för att ett varumärke ska vara långsiktigt. 

Nedan följer en beskrivning av olika delar som ingår i marknadsföringsmixen, delar som företag 
kan använda för att få ut sitt budskap. 

Personlig försäljning 

Personlig försäljning är den mest effektiva formen av kommunikation enligt Nilson för den ger 
möjlighet till att föra dialog och anpassa budskapet efter kundernas reaktioner. För att lyckas med 
personlig försäljning krävs det att säljaren förstår varumärket och är konsekvent. Metoder som 
bygger upp medvetandet är säljträning, uppföljning och olika former av konferenser. Denna typ 
av försäljning är den viktigaste marknadssektorn för B2B-företag. En negativ aspekt på personlig 
försäljning är att det kostar mycket.65 Fill skriver i sin bok att personlig försäljning är det 
värdefullaste verktyget av marknadsmixen för B2B-marknader.66 Kotler et al anser att den 
huvudsakliga drivkraften i uppbyggandet av relationer som är långsiktiga och kostnadseffektiva är 
genom personlig försäljning samtidigt som den är en av de dyraste kommunikationsmetoderna. 
En säljares skicklighet i att kommunicera spelar stor roll i hur ett varumärkes värde uppfattas av 
kunderna.67 Det är viktigt enligt Nilson att vara konsekvent när det gäller varumärken men det 
kan vara svårt eftersom säljare ofta är ute och reser flera dagar i veckan långt borta från 
huvudkontor och säljledning. För att bygga upp medvetande hos säljaren kan säljträning, 
uppföljning och olika konferenser vara bra metoder att skapa konsekvens till varumärket.68 
Vidare menar han att all säljpersonal bör kommunicera med kunderna enlig märkets 
värdedimensioner. Det är viktigt att säljarna har en bra och genomarbetad produkt som är 
presenterad på ett bra sätt med ett starkt varumärke och ett ordentligt marknadsstöd för att de 
ska lyckas. 

Sales Promotion 

Sales Promotion är till för att på kort sikt öka försäljningen genom temporära åtgärder. Det är 
viktigt att fastställa målsättningarna, exempelvis lyfta fram vissa värdedimensioner hos ett 
varumärke. De kan enligt Nilson delas in i två aktiviteter:69 

• Priskampanjer; som är lätta för alla att förstå för de flesta förstår vad ett priserbjudande 
är. Det finns flera nackdelar ur ett varumärkes synpunkt. En tillfällig prissänkning får inte 
påverka märkets värdedimensioner negativt. Priskampanjer är även lätta för 
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konkurrenterna att kopiera och ge ett ännu bättre pris på sina varor. Kunder som köper 
ett varumärke på grund av ett specialerbjudande blir oftast kortvariga användare av 
märket. För att kontrollera vad som fungerar är det viktigt med ett uppföljningssystem. 

• Icke-prisrelaterade kampanjer; ”Det kan vara mycket effektivt att ta kunder till intressanta 
produktionsanläggningar eller till utbildningscentrum så att de kan lära sig mer om produkten.”70 
Denna typ av sales promotion är vanlig inom B2B-sektorn, då de kombinerar promotions 
med företagspresentation. Det är viktigare med färre rejäla kampanjer som håller en högre 
kvalitet för att företaget ska få bra genomslagskraft och i sin tur skapa lojalitet från 
kunderna än att ha många små kampanjer. 

Annonsering 

Nilson skriver att annonsering innebär till mesta del stora investeringar. Annonsering måste fylla 
tre roller. Först så måste annonsering kommunicera att en produkt finns genom att skapa 
uppmärksamhet. Sen måste den informera och se till att kunderna känner till varumärket och vad 
produkten är för något, det vill säga kommunicera varumärkets konkreta värden och fördelar. Till 
sist så måste annonsering ladda ett varumärke med personlighet och värdedimensioner som har 
lång livstid. Detta är den svåraste rollen. Bra annonsering innehåller alla tre roller. Hur mycket en 
annons kan ladda ett företags varumärke beror på produkten, marknaden och målgruppen. 
Kreativitet är en självklarhet när det gäller annonsering och lika viktigt är det att vara konsekvent 
vad gäller kärnbudskap och personlighet. Något som ofta glöms bort i samband med annonsering 
är att marknadsföra produkten samtidigt. För att annonsering ska bli kostnadseffektivt måste det 
pågå kampanjprogram samtidigt som annonsen är ute.71 

PR 

PR står för public relations och handlar om att etablera relationer med olika medier så att 
varumärket presenteras på det mest positiva sättet. PR kan enligt Nilson delas in i tre delar: 
förebyggande, reaktiva och proaktiva aktiviteter. Förebyggande aktiviteter handlar om att försvara 
och vara beredd exempelvis vid krissituationer. Reaktiva aktiviteter är att besvara förfrågningar 
från allmänheten och andra företag. Proaktiva aktiviteter är att få människor att prata om 
varumärket på ett positivt sätt.72 Kotler et al skriver att styrkan i PR ligger i den trovärdighet som 
en tredje part har i förhållande till exempelvis annonsering. Effektiv PR måste övervakas 
kontinuerligt för bästa resultat.73 Ries et al har skrivit en bok om hur PR är det bästa sättet att 
synas medan annonsering är till för att underhålla och visa att ett redan uppbyggt varumärke finns 
kvar på marknaden.74  

Word-of-mouth 

Word-of-mouth kallas även för ryktesmarknadsföring då aktiviteten går ut på att få folk att prata 
om varumärket. Innan det fanns modern annonsering var detta det huvudsakliga 
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kommunikationsmedlet för företag att etablera sig på marknaden. Det är otvivelaktigt den 
svåraste delen av marknadsföringsmixen, anledningen är att resultatet är svårförutsägbart. Det 
gäller för företagen att mata kunderna med ”rätt” historier. Etiska företag och företag med ett 
socialt starkt samvete har lite försprång eftersom de ofta har ett budskap som de flesta uppfattar 
som positivt.75 

Direktmarknadsföring 

Direktmarknadsföring är ett redskap att nå kunderna. ”Den nyare termen relationsmarknadsföring 
representerar en marknadsföringsfilosofi som leder till en närmare relation mellan leverantör och kund.”76 Vidare 
skriver Nilson att ”Termen relationsmarknadsföring kan användas på många olika sätt men den egentliga 
betydelsen innefattar en grundlig kundkunskap och förståelse av avsändaren, en förmåga till att anpassa 
budskapet, samt produkten eller tjänsten och en möjlighet för kunderna att kommunicera och påverka företagets 
utbud.”  

Design 

Förpackningen är produktens yttre skal som kommunicerar till konsumenterna via inköpstillfället. 
Därför är även designen en del i marknadsmixen. En bra design kan förmedla 
varumärkesprofilen, fakta, känslor och skapa intresse och uppmärksamhet hos nya och gamla 
kunder. I design ingår även kataloger, instruktionsböcker och webbsidor med mera. 77 Vi kommer 
inte att återkoppla till design i vårt arbete men det är en så stor del i marknadsmixen att vi anser 
att den är väl värd att nämnas. 

Generera inkomster 

”Man kan ha världens starkaste varumärke men om företaget inte genererar några inkomster så är det hela ett 
totalt slöseri.”78 Nilson menar att brand management har som huvuduppgift att begränsa kundernas 
intresse för det egentliga priset. Priset påverkar det upplevda värdet och påverkar även 
försäljningsnivåerna, högt pris ger lägre volym och vice versa. Det rätta priset kan vara avgörande 
för ett varumärkes framgång.  

Mässor 

Mässor fyller en roll för kunder att bli familjära med ny utveckling, nya produkter och ledande 
varumärken.79 Vidare skriver Fill att i B2B-marknaden är mässor en väsentlig och betydelseful del 
i marknadsföringsmixen. Det finns många anledningar att vara med och ställa ut sina produkter 
på mässor då de erbjuder många tillfällen att träffa potentiella och redan etablerade kunder och 
skapa eller behålla ett samarbete och utbyte. Att vara med på mässor har både styrkor och 
svagheter för ett företag. Svagheterna är att mässor är tidskrävande och kräver god planering. 
Vidare visar Fill på styrkorna i en tabell, nedan följer några av hans punkter: 

• Möta kunder som finns på marknaden 
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• Ta order och sälja produkter  

• Möta blivande kunder 

• Tillfälle att genomföra marknadsundersökningar och samla in data 

Mässor ger en möjlighet att bygga varumärkeskännedom, kunskap och intresse på en plats på en 
bestämd tid.80 Fill anser att mässor kan gynna företaget då mycket PR-arbete finns i samband 
med mässor. Mässor ger tillfälle att lansera och ställa ut nya produkter.  

Mässor är ingen självklar del i marknadsföringsmixen, vi valde ändå att beskriva den under 
marknadsmixen eftersom vi tror den är en stor del i möbelföretags marknadsföring. 

3.3.1 Målgrupp och segmentering 
Nilson skriver att det är viktigt att välja sin målgrupp så att man kommunicerar med rätt personer 
och utvecklar sitt budskap så det är anpassat för just den målgrupp som är vald för att kunna vara 
så kostnadseffektiv som möjligt. ”Genom att välja en målgrupp och en produktkategori så har man 
definierat sitt marknadssegment och därmed exkluderat andra delar av marknaden.” 81 Vidare skriver han att 
segmentering är ett medel för att kanalisera kommunikation. 
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4 Resultatredovisning 

 I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vad som framkom i våra intervjuer. Vi presenterar företagen var och ett 

för sig. Vi beskriver inledningsvis företaget och respondenten för att sedan övergå till att beskriva företagets 

varumärke och dess varumärkesarbete.

 

Vi kommer i detta kaptel att redovisa vad våra intervjuer har lett fram till. Vi har valt att gruppera 
svaren från vår intervjuguide i fyra kategorier som även intervjufrågorna är kategoriserade inom. 
Dessa är bakgrundsvariabler, varumärket, företagets varumärkesarbete och Mål och framtida 
varumärkesarbete. Detta gör vi då vi inte har fått svar på alla frågor som vi har ställt som finns 
med i vår bilaga nr 1. All information som vi fått från våra respondenter var inte heller relevant 
för just vår studie och vi har valt att ta med den information som vi anser vara mest relevant.  

4.1 Swedese 

Swedese Möbler AB är ett välkänt svenskt möbelföretag som tillverkar produkter för hemmet 
såväl som för offentliga miljöer. Swedeses kännetecken är deras kvalitetsmöbler i böjd och 
skiktlimmad fanér med dess tekniska innovation och deras produktion av stoppmöbler med hög 
komfort. Företaget grundades 1945 av bröderna Yngve och Jerker Ekström samt Sven Bertil 
Sjöqvist. Swedese står bakom många av dagens klassiker som Laminofåtöljen och klädhängaren 
Tree som är återkommande i många ansedda livsstilsmagasin. Laminofåtöljen som formgavs av 
Yngve Ekström så tidigt som 1956 utsågs vid 1999 års slut av tidskriften Sköna Hem till 
århundradets svenska möbel. 

”Swedeses idé är den samma idag som för sextio år sedan: Att skapa vackra möbler för framtiden med avstamp i 
en modern skandinavisk tradition. Med framåtblickande formgivare som delar den tidlösa idén om den 
arkitektoniska helheten.” 82 

Yngve Ekström formgav inte bara möbler till Swedese utan han står även bakom formgivningen 
av huvudkontoret, logotypen och katalogerna. Han formgav över 150 produkter under sin 
karriär. Yngve var en av de största under sin verksamma tid, han brukar nämnas tillsammans med 
namn som Alvar Aalto, Bruno Mathsson, Arne Jacobsen och Poul Kjaerholm och är känd över 
hela världen. Yngve Ekström var även involverad i ledningen av Swedese fram till sin bortgång 
1988. Huvudkontoret är placerat i Vaggeryd i Småland och här finns en av de två fabrikerna. Den 
andra fabriken ligger i Äng i Småland. 

4.1.1 Intervju med Kristina Farwing på Swedese 
 

Bakgrundsvariabler 

Kristina Farwing har sedan drygt nio år jobbat som marknadschef på Swedese. Idag är Kristina 
även exportförsäljningsansvarig för länder utanför den nordiska marknaden. Kristina har en 
MBA (Master of Business Administration) i internationell ekonomi från Göteborgs 
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Handelshögskola, och har tidigare internationell yrkeserfarenhet från Thule AB. Kristina är 
tillsammans med VD:n Peter Jiseborn ansvarig för företagets hela marknadsföring.  Swedese har 
en affärsidé som övergripande handlar om att skapa produkter i toppklass med tekniska lösningar 
som är svårkopierade för konkurrenter. Möblerna ska fungera både för den offentliga miljön och 
i det privata hemmet. Kollektionen ska innehålla både ett bassortiment och spetsprodukter. De 
vill också ha en högklassig servicegrad ut mot sina kunder. Vidare berättade Kristina att Swedese 
funnits i branschen sedan 1945 då Yngve Ekström startade företaget. Idag är det Elisabeth 
Johansson, änka till före detta ägaren Alf Johansson som äger företaget Swedese. Alf Johansson 
fick 1997 möjlighet att köpa ut Swedese ur EFG, European Furniture Group som några år 
tidigare köpt upp Swedese för att komplettera sitt eget kontorssortiment. Elisabeth Johansson 
sitter med i styrelsen för Swedese men är inte delaktig i det dagliga arbetet. Swedese är idag ett av 
de ledande möbelföretagen i Sverige. När det gäller exakt antal marknadsandelar som Swedese 
har beror det på hur marknaden definieras enligt Kristina då det finns många aktörer på 
marknaden. Vidare förklarar Kristina att Swedese finns i fler länder än i Sverige och de nordiska 
länderna. Den nordiska marknaden är viktigast för Swedese men de har vissa prioriterade länder i 
världen där de försöker att komma in med sina produkter. Swedese finns nu representerade bland 
annat i USA, Italien, Schweiz, Japan, Holland, England, Tyskland, Österrike, Tjeckien, Rumänien, 
Estland, Ryssland, Spanien, Portugal, Grekland, Cypern, Turkiet, Korea, Hong Kong, Kina, 
Australien och Brasilien. 

Logotypen är designad av Yngve Ekström och var från början bara de tre sista bokstäverna i 
Swedese som står för de tre första ägarna till företaget. När exporten senare tog fart på 50-talet, 
och för att koppla logotypen till Sverige, lades Swed till i början av ese och formade Swedese. 
Yngve, som rest mycket i Italien, visste också att Swedese betyder svensk när det uttalas på 
italienska. Det är alltid bra för ett varumärke när det finns en tanke bakom formgivningen då det 
gör det lättare att arbeta med varumärket. 

Varumärket 

Kristina säger att begreppet kärnvärde inte är definierat på Swedese. Hon menar istället att 
varumärket har sin egen själ, där styrkan ligger i produkternas höga kvalité, design och unika 
utseende. Istället för att jobba med kärnvärden förklarar Kristina att Swedese har utvecklat vissa 
ideal och värderingar som de uttrycker i fyra ord som de eftersträvar: Estetik, Ekologisk 
hållbarhet, Professionalism och Respekt. Vi anser även om de säger att de inte har kärnvärden så 
är deras värderingar samma sak som kärnvärden. Företaget tar ansvar för människor och miljön. 
Swedese vill att företagets varumärkesidentitet ska förmedlas med hjälp av hela organisationen 
och deras produkter i sig. För att förmedla varumärket ytterligare märker fabriken sina produkter 
i form av ett bränt märke i trästommen, en lapp i tygklädseln eller en klisterlapp där det inte finns 
möjlighet att bränna in eller sy in logotypen. Kristina berättade att varje produkt också får en 
identitetsmärkning som talar om när och var produkten är tillverkad, vilket är menat att inge ett 
förtroende hos kunden. Identitetsmärkningen anser vi ge en extra känsla av kvalitét. Swedeses 
produkter finns i flera utföranden. Ibland tackar Swedese nej till kundernas egna förslag på tyger 
då de inte kan stå för dem och deras kvalité. Det är ganska svårt att undersöka hur kunderna 
uppfattar Swedese menar Kristina. Hon tror att kunderna förknippar dem med deras unika 
produkter, kända formgivare och goda service. Varumärket idag ska harmonisera och vara 
synonymt med allt som det stått för tidigare. Det gäller att vara konsekvent i sitt 
varumärkesarbete förklarar Kristina. Som exempel tog hon upp företagets produktpärmar, som 
används av säljarna, åteförsäljarna och arkitekterna. Kristina gjorde om designen på pärmarna för 
att likna de som Yngwe Ekstöm en gång designat. Omslaget är av samma material som 
Laminostolens baksida, nämligen beige linneväv. Kristina berättade att hon kontaktade Britta-
Lena Ekström som är Yngve Ekströms dotter när hon började på Swedese då de hade som plan 
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att ladda varumärket med historien från den tiden då Yngve levde och arbetade med företaget. 
Målet var att få tag i fotografier av Yngve för att få en bild bakom namnet. Fotografierna 
användes senare till att bygga upp varumärkets identitet bland annat i kataloger och andra 
trycksaker. Vi tycker det var smart av Kristina att koppla varumärket till Yngve som en gång 
startade företaget och fortfarande står bakom designen till flera av Swedeses storsäljande möbler. 

Företagets varumärkesarbete 

Swedese har ingen nedskriven strategi när det gäller varumärkesarbetet.  Istället pratar Kristina 
om att vara varsam om sitt varumärke då det är väldigt viktigt. Vi tror att detta kan bero på att 
Kristina i stort sett ensam har hand om all marknadsföring och har gjort det de senaste nio åren. 
Det blir svårt för en ny medarbetare att sätta sig in i något som inte finns på papper. Segment 
delas in i privat och offentlig miljö, dessa två kan ha samma återförsäljare. Swedese delar inte in 
sin målgrupp i åldersgrupper då designen är anpassad till alla åldergrupper vilket gör det svårt att 
definiera målgruppen i åldrar. Vi tror att det måste vara svårt att utforma och rikta 
marknadsföring till odefinierade målgrupper. Den offentliga miljön är mest krävande och alla 
produkter måste därför vara slitstarka och tåliga. Den offentliga miljön delas sen in i olika 
segment: vårdsektor, utbildning, hotell och privat företagsamhet. De bearbetar arkitekter och 
inredningsarkitekter både i Sverige och utomlands. Swedese har inget kommunikationskoncept 
utvecklat till varumärket, då det är så starkt i sig med sin historia och många känner till dem som 
företag och deras logotyp. Mässor och utställningar är ett bra sätt att synas på. De ställer i år ut på 
mässor i London, Stockholm, Helsingfors, Milano och Zürich. De har även fasta showrooms i 
anslutning till sina två fabriker och i New York, Stockholm och Köpenhamn. Showroomet i 
Stockholm används också som butik vilket har blivit ett komplement som lyckats. Vi tror att det 
är bra att ha sin egen butik men kan vara farligt att konkurrera med sina återförsäljare. Många 
besöker showroomet i Stockholm. Swedese jobbar med personlig service, deras säljare gör kund- 
och arkitektbesök och de har utbildningar med kunder, arkitekter och agenter som säljer deras 
produkter. Internet används som en kommunikationskanal till press där de kan ladda ner stora 
filer bland annat i 3D och bläddra i katalogen i pdf-format. I år har de annonsering i begränsad 
omfattning. Det tror vi beror på dåliga tider och företag måste dra ner på kostnader som är för 
stora. De har exempelvis tidigare annonserat i DI weekend för att öka varumärkeskännedomen. 
Idag annonserar de i Residence, Sköna Hem och Elle interiör men även i arkitekturpress som 
Form, Forum och Arkitektur. PR-redaktioner runt om i världen kontaktar Swedese för att de vill 
ha med deras möbler i tidningar. Kristina tror att det är för att de har tacksamma produkter. 
Deras säljare i butiken Stockholm är ansvariga för att skicka bilder till journalister som vill ha 
snabb service. Swedese arbetar inte med priskampanjer det vill säga de lämnar inga rabatter till 
sina återförsäljare inte heller i sin egen butik/showroom i Stockholm. Kristina menar att om det 
kommer en kampanj med starkt rabatterat pris ett par gånger om året väntar kunderna med inköp 
tills priset är lågt, vilket är förödande för deras lönsamhet. Som Point of Sale material kan de till 
återförsäljarna erbjuda Swedese-vepor, roll-ups och folierade texter som kan sättas upp ute i 
butiker. Swedese har genom åren fått ett flertal utmärkelser och priser för sina produkter. 
Kristina menar att utmärkelserna och priserna ger ett erkännande som de gärna talar om bland 
annat genom pressreleaser. Ytterligare ett erkännande är de mängder av formgivare som hör av 
sig till Swedese och vill samarbeta med dem i framtagningen av nya produkter. Swedeses 
konkurrenter är ibland svårdefinierade då det egentligen är alla på marknaden som privatpersoner 
ser som ett alternativ. Vidare förklarar Kristina att de håller sig à jour med vad konkurrenterna 
gör. Som kollegor inom samma bransch i Sverige nämnde Kristina, Karl Anderson och Söner, 
Blå Station, Källemo, Lammhults Möbel, Offecct och Materia.  
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Mål och framtida varumärkesarbete 

Swedeses vision och affärside finns nedtecknad i en tryckt handbok som är utdelad till alla som 
jobbar på Swedese. I boken finns alla medarbetare omnämda som en del i företagets 
varumärkesarbete. Vi tycker en bok som denna är ett utmärkt sätt att skapa gemenskap bland 
personalen och stärka företaget internt. 

Swedeses vision för framtiden är bland annat att deras position ska vara högre än idag och bli 
ledande inom designsegmentet. De vill exportera mera produkter och få sin omsättning att öka. 
De håller för tillfället på att få igenom miljömärkning av några av sina storsäljare och Lamino 
fåtöljen är Svanenmärkt sedan ett drygt år tillbaka. Vi tror att människor idag kräver mer av 
företagen och deras produkter. I dagens klimatfrågor passar det bra att Svanenmärka sina 
produkter det visar att företaget engagerar sig lite mer än andra. Varumärket i framtiden är 
detsamma som verksamheten i framtiden sa Kristina. Swedese ska hela tiden utveckla 
distributionen, sina produkter och sin design. 
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4.2 Karl Andersson & Söner 

Karl Andersson & Söner är ett familjeföretag som har utvecklat kvalitetsmöbler i fyra 
generationer. Företaget är beläget i Huskvarna och här tillverkas möbler som passar både för det 
offentliga rummet som i det personliga hemmet. Deras produkter har ett varierande formspråk, 
allt från klassiskt till nydesignat. Karl Andersson & Söner har haft och har ett samarbete med ett 
flertal formgivare. Professor Carl Malmsten ritade i slutet av 1940-talet möbelserien Visingsö och 
Vapensmeden. På 50-talet ritade den danske arkitekten Børge Mogensen bord-, skåp- och 
stolserien Øresund. Mattias Ståhlbom och Daniel Franzén designade bordserien Chamfer år 
2006.   

Snickaren Karl Andersson började tillverka möbler för över 100 år sedan i Berghem. Då var 
kundkretsen sluten runt Vättern. Idag säljs deras serietillverkade möbler över hela världen. 
Visionen som Karl Andersson och hans söner hade gäller än i dag. ”Möblerna ska kännetecknas 
av hög kvalitet, god funktion och stilren form, där träkänslan ska ha en framträdande roll.”83 
Aktiebolaget Karl Andersson & Söner bildades 1944 och i dag drivs företaget av barnbarnet 
Ingvar Wadskog och hans barn Maria, Sara och Andreas. De finns i Huskvarna där de har 
produktion, kontor och utställning. Totalt arbetar omkring 30 personer på Karl Andersson & 
Söner med att utveckla och tillverka möblerna. 

4.2.1 Intervju med Sara Wadskog på Karl Andersson & Söner 
 

Bakgrundsvariabler 

Karl Andersson & Söner är fortfarande ett familjeföretag i fjärde generationen, där Sara är ett av 
tre syskon som tillsammans med sin pappa arbetar på företaget. Alla har funnit sina olika roller 
inom företaget berättar Sara. Hon började som säljare 1996 men är nu marknadsansvarig på 
företaget. Sara har en utbildning ifrån IHM i Göteborg som marknadsekonom.  

Affärsidén finns kvar sedan starten 1898, den handlar om att tillverka välgjorda och hållbara 
möbler. Sara säger att Karl Andersson & Söners framgångskoncept är möblerna i sig, vilken typ 
av material och formgivning de har och att det finns en välgjord funktion. Möblerna kostar lite 
mer men det är de värda då de håller länge. Fokus för företaget är förvaringsmöbler och bord. De 
anlitar utomstående formgivare som designar möbler åt dem, produkten är mer betydelsefull än 
designern i sig. Idag arbetar 30 personer på Karl Anderson och Söner och Sverige är den största 
marknaden. De finns i Finland, Danmark och Norge men vill växa där. Utomlands arbetar Karl 
Andersson & Söner med agenter på provisionsbasis, de finns representerade bland annat 
Holland, Belgien, Tyskland. Vidare förklarar Sara att det är omöjligt att exportera hela sortimentet 
beroende på rådande kultur i det land de exporterar till.   

Varumärket 

Enkelhet, Trygghet och Kvalitet är tre kärnvärden som Karl Andersson och Söner arbetar med. 
Enkelhet står för formgivningen och kontakten med företaget. Trygghet står för att de som 
företag har funnits en längre tid på marknaden. Kvalitet speglar sig i möblerna och deras 
affärsidé. Det som vi tycker är bra med Karl Andersson & Söner är att de kan förklara vad deras 
kärnvärde står för, det är inte bara tomma ord som låter bra i kundernas öron. Ut mot kunder vill 
Karl Andersson & Söner förmedla en känsla av det lilla personliga företaget där man ska kunna 
                                                        

83 http://www.karl-andersson.se/?articleId=3&lang=SE&topId=1.3 
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hitta produkter med pricken över i:et som tillför glädje. Sara tror att kundernas image om Karl 
Andersson & Söner är ett företag med produkter som är användbara och har finess. Som företag 
är de enkla att jobba med och har ett gott anseende. Det som särskiljer dem från konkurrenter är 
framförallt formgivningen. Deras produkter liknar ingen annans och deras produkter har en egen 
stil. Karl Andersson & Söner vill vara det trevliga familjeföretaget med ett bra bemötande.  

Varumärkesarbete 

Karl Andersson & Söner har haft en intensiv och kontinuerlig produktutveckling av främst bord 
och förvaringsenheter sedan 2000. Produkterna presenteras oftast i samband med möbelmässor. 
De är med på ungefär tre mässor per år. Mässorna de finns representerade på varierar men är i 
huvudsak i Stockholm, Milano, Helsingfors och Köln. Karl Andersson & Söner visar produkter i 
sina showrooms som finns i Stockholm, Göteborg och Köpenhamn. De har anställda säljare som 
jobbar utifrån respektive showroom. Sara anser att de personliga mötena blir viktigare och 
viktigare i dagens samhälle. Även om de är kostsamma så ser man att de företag som ger god 
service är de som man vill jobba med. Vi tycker det är intressant att se att det fortfarande är så. Vi 
tror det varierar från bransch till bransch hur stor betydelse det personliga mötet har. Sara har 
telefonkontakt med säljarna nästan dagligen och de har säljmöten minst två gånger per år. Vidare 
förklara Sara att de ger sina återförsäljare utbildningar i trä och produktion av deras produkter för 
att öka deras kunskap. Showroomen används aktivt på det sättet att de anordnar evenemang där. 
Karl Andersson & Söner arrangerar ungefär vartannat år arkitektresor från Stockholm, Skåne och 
Göteborgsområdet, även journalistresor, ofta i samarbete med andra möbelföretag i området runt 
Jönköping.  

Målgruppen innefattar främst arkitekter, inredningsföretag och möbelaffärer men inga kedjor 
som EM och Mio. Deras segment är till största delen i det övre prisskiktet, därför vill de inte 
synas i möbelbutiker i det undre prisskiktet då de inte står för samma värde. Vi tycker att det är 
ett starkt val att bestämma var de vill synas och inte synas. Det tyder på starka värderingar om 
vad deras varumärke står för. I framgång är detta något som går att hålla men vad händer för ett 
företag i motgång, tycker de då likadant? I år har de uppehåll från annonsering i livsstilsmagasin 
som de annars brukar annonsera i som Sköna Hem, Residence och Arkitekten. Karl Andersson 
& Söner får mycket gratis via sina journalistkontakter. De har ett utvecklat 
kommunikationskoncept med ”Since 1898” som återfinns på adresshuvud och i showroomen 
med mera. Företaget bidrar aldrig med prissänkningar ut till sina återförsäljare och de är 
restriktiva mot kampanjer. Kunder ska inte undra vad produkterna kostar egentligen, de har ett 
fast pris. Karl Andersson & Söner bidrar med broschyrställ ut till sina återförsäljare för att visa 
sina produkter. Då företaget har ett bra samarbete med journalister använder de sig inte av PR-
konsulter. De träffar ofta journalister på mässor och Sara gör fyra gånger per år utskick i form av 
nyhetsbrev till dem och kunderna. Däremellan är det till återförsäljare utskick i form av nya 
broschyrer och prislistor. 

Sara menar att alla företag som tillverkar och säljer bord och förvaringsenheter är deras 
konkurrenter. Det som skiljer dem åt från konkurrenterna är arbetet med massiva material och 
formgivningen. Vi anser att det är bra att som företag nischa sig på sin marknad för att skilja sig 
från mängden. Självklart tittar Karl Andersson & Söner på sina konkurrenter som i flesta fall även 
är nära kollegor och vänner. De samarbetar mycket med sina konkurrenter då de är medlemmar i 
samma branschorganisationer och träffas på evenemang och möten. De använder sig inte av en 
reklambyrå i sin framtagning och formgivning av kataloger och säljmaterial. Vi blev förvånade 
över att de som ändå är ett välkänt företag inte använder sig av en reklambyrå. Det var intressant 
att se att det kan fungera bra utan en reklambyrå. Istället tar de hjälp av en grafisk formgivare från 
Linköping och fotograf från Mjölby berättade Sara. Till sina texter har de hjälp av en copywriter. 
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Sara poängterar att vid eventuellt arbete med reklambyråer är det viktigt att veta själv hur man vill 
presentera sitt företag, hur marknadsmaterial används, annars riskerar man att få flashiga saker 
som inte fungerar.  

Mål och framtida varumärkesarbete 

Karl Andersson & Söner har som vision att vara ett av de fem mest välkända varumärkena i 
Norden inom sin bransch. I framtiden vill Sara att det ska fortsätta vara spännande att se vad de 
som företag gör nu, med små steg ska utvecklingen gå framåt. De vill ha en högre omsättning 
men samtidigt behålla lönsamheten. Sara anser att det är viktigt att investera i showroomen som 
visar deras möbler och vill även skaffa showrooms i de andra nordiska huvudstäderna. Vidare 
berättar Sara att kontinuitet är viktigt i varumärkets utveckling. Även i en traditionell bransch ska 
man ha balans och inte bara se till hur det var förr. Deras långa historia är något att luta sig 
tillbaka på och ha i ryggen men det är viktigt att blicka framåt. Vi håller med Sara här men 
poängterar att det är viktigt att hela tiden utveckla sig och inte fastna i det gamla i tron om att det 
alltid kommer att hålla.  
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4.3 Lammhults Home 

Lammhults Design Group äger ett flertal företag som är inriktade på designprodukter och säljer 
både till privatkonsumenter och företagskunder.84 Ire Möbel och Voice bildar sedan hösten 2008 
Lammhults Home som ingår i Lammhults Design Group. I Tibro tillverkas soffor och fåtöljer 
under varumärket Ire Möbel som kännetecknas av kvalitativt hantverk och enkel design. Voice 
tillverkar moderna förvaringsmöbler med praktiska funktioner i Jönköping. Tillsammans 
kompletterar de två varumärkena varandra och skapar många individuella lösningar.85  

4.3.1 Intervju med Sonnie Byrling på Lammhults Home 
 

Bakgrundsvariabler 

Franzons i Tenhult och Homeline startade tillsammans Voice för flera år sen. År 2002 köpte 
Lammhult Design Group upp Voice och 2008 köpte Voice upp Ire möbel. Trots 
sammanslagningen är båda varumärkena kvar som separata varumärken. Idag är Lammhults 
Home AB ett börsnoterat företag med flera företag i sin koncern. Sonnie började jobba med 
Voice och Ire möbel för ca ett år sedan. Tidigare jobbade han på Scandinavian Eyewear som 
även det ingår i Lammhults Design Group sedan 1999. Sonnie är VD och insatt i 
marknadskommunikationen och försäljningen. I marknadsandelar, om man räknar till 
designbutiker runt om i Sverige, har Voice 20 % och Ire möbel 20 % i respektive produktgrupp, 
vilket är ungefärliga procenttal enligt Sonnie.  

Varumärkena 

Vi har valt att så mycket som möjligt dela upp Voice och Ire möbel i texten som följer eftersom 
de är två fristående varumärken med olika strategier. 

Ire möbel har kärnvärdena personligt, varaktigt och enkelt medan Voice arbetar med orden 
personligt, självsäkert och varaktigt. Målgrupperna är olika när man tittar på de båda varumärkena 
berättade Sonnie. För Ire möbel är målgruppen sofistikerad då sofforna är mer exklusiva och har 
ett klassiskt formspråk. Voice har en mentalt yngre målgrupp som är lite tuffare och kaxigare. 
Båda varumärkena är inriktade mot privatpersoner och deras hemmamiljö. Ire möbel ska 
förmedla trygghet i sina köp till sina kunder med gedigna och exklusiva produkter. Det är viktigt 
med hög service och det ska vara lätt att förnya sig med utbytbara tyger. Ire möbels image ligger i 
närheten av varumärkets identitet hos återförsäljarna i butikerna som säljer deras produkter men 
är inte i tillräcklig utsträckning känd hos slutkonsument. Voice varumärkesidentitet är personlig 
och erbjuder en anpassad bas med sitt sortiment. De vill uppfattas som lite kaxiga och självsäkra i 
sitt formspråk. Likt Ire möbel är det för få som känner till den identitet som de vill förmedla. Vi 
undrar nu varför det är få som känner till deras identitet då båda varumärkena jobbar aktivt med 
sin målgrupp för att ta reda på vad de gillar. Voice anser att deras varumärke särskiljer sig genom 
sina prisvärda produkter som har bra funktion och är ett kaxigt val. Det som särskiljer Ire möbel 
från sina konkurrenter är att deras produkter har en varaktighet delvis för att de erbjuder en 
utbytbar klädsel. Voice och Ire möbel finns representerade främst i Europa som det ser ut idag. 
Där norra Europa tar upp ungefär 20 % av marknaden och resten av Europa 30 % medan 
Sverige har 50 % av marknaden. 
                                                        

84 http://di.se/, – finns nu med i källförteckningen 

85 http://www.voicefurniture.se, – finns nu med i källförteckningen 
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Företagets varumärkesarbete 

En varumärkesbyggande strategi för båda varumärkena är att vara noggrann med att förmedla 
företagets kärnvärden. Detta gör de bland annat genom sin personal. De utbildar personalen och 
återförsäljarna i butikerna och även i sina egna showrooms. Vi gillar att de jobbar med 
varumärkena innifrån och ut då det enbart kan stärka ett varumärke om alla på ett företag inser 
betydelsen av det och kan vidare förmedla buskapet till andra. Genom annonsering i 
livsstilsmagasin vill varumärkena locka till och väcka diskussion, så att efterfrågan skapas på deras 
produkter. Båda varumärkena arbetar aktivt med PR, de anlitar en PR-byrå som hjälper 
marknadsavdelningen med sitt arbete, bland annat bjuder de in journalister till mässor där de 
ställer ut sina produkter. Voice och Ire möbel ställer ut sina produkter på mässor i Köln och 
Stockholm. I framtiden vill de även ställa ut i Milano. När Ire möbel och Voice tar fram nya 
produkter jobbar de med flera olika designers, både kända och mindre kända namn. Arbetet med 
kända formgivare tror vi stärker produkterna ytterligare som i sin tur stärker varumärket och 
företaget. Ett kännt namn på produkterna ger många människor det lilla extra. Formgivaren Rolf 
Fransson har designat serien Artic åt Voice som är en storsäljare. Lammhults Homes 
kommunikationskoncept ”Center of my universe” har de arbetat med sen Voice köpte Ire möbel. 
Med det kommunikationskonceptet vill de sätta kundernas personliga prägel på saker och att 
deras möbler passar in i kundens liv. Deras möbler ska kunna passa ihop med farfars gamla matta 
och tidigare möbler som finns i hemmet. Just nu håller Lammhults Home på att separera 
varumärkesplattformen för att kunna stärka de enskilda varumärkena. Vidare menar Sonnie att 
målgrupp och segmentering redan är skilda i den mening att Voice har en person definierad som 
representerar deras målgrupp. Ire möbel har gjort en ut och invänd analys där de frågar kunder 
som redan köpt möbler om deras vanor, exempelvis vad de läser för livsstilsmagasin, kör för bil 
och så vidare. Med en definierad målgrupp blir det lättare att rikta all sorts reklam och 
marknadsföring till företagets fördel. Nedan har vi illustrerat hur Sonnie förklarade för oss hur de 
två varumärkena positionerar sig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Positioneringsskiss för Ire möbel och Voice 

De arbetar med marknadsföringsmixen och de 4 p:na (pris, plats, produkt, promotions) men 
anser att de är ganska enkelriktade. Sonnie menar att de visar att man arbetar mot en ointelligent 
kund. Kunder är mer intelligenta och medvetna idag och ska därför vara med och bestämma 
processen. Med intelligent tror vi Sonnie menar att kunderna är smartare idag i sina val av både 
företag och produkter och kräver mer än tidigare. Vilket enligt Sonnie kan vara svårt då man inte 
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kan tillgodose alla kunders vilja till exempel vilken färg de vill ha på skåpen.  De använder sig av 
Sales Promotions i viss utsträckning för det är en viktig del i varumärkesbyggandet. Det talas inte 
om rea utan kampanjer. Lammhults Home använder sig av sina fyra utesäljare som utbildar 
säljare ute i butiker i hur de bäst ska sälja deras produkter. Sonnie berättade att de har showrooms 
i Köln, Stokholm och Jönköping. De har ett samarbete med reklambyråer som kommunicerar 
varumärkenas mjuka värden. Vidare menar Sonnie att det är viktigt att vara en duktig beställare i 
förhållandet till reklambyrån. En stor konkurrent till Ire möbel är det danska företaget Eilersen. 
Voice har ingen tydlig konkurrent på marknaden men Sonnie nämnde Montana som är ett danskt 
företag som tillverkar förvaringsmöbler. Det finns en hel uppsjö av förvaringsenheter på 
marknaden vi tror det finns fler konkurrenter även om prisklassen skiljer dem åt. 
Varumärkesarbetet ska vara konsekvent och göras på riktigt; det är ändå kopplat till att tjäna 
pengar och till affärsmodellen. Sonnie menar att man inte kan sälja en högkvalitativ möbel utan 
att den håller. Sonnie var den enda av våra respondenter som nämnde pengar i sin intervju. 
Antagligen för att han inte enbart jobbat med marknadsföringsfrågor utan är VD och att deras 
företag är börsnoterat.  

Mål och framtida varumärkesarbete 

Lammhult Home har en vision, bland annat ska de fördubbla omsättningen och bli ledande 
aktörer för konsumenter som gör medvetna val. I framtiden vill de ha en självklar kontakt med 
arkitekter och på så sätt komma in i mer offentliga miljöer. De är ett av få företag som börjar mot 
den privata miljön och vill gå mot den offentliga sektorn. Detta anser vi vara till deras fördel att 
först bli starka på en lite mindre marknad för att sen kunna utvecklas i den offentliga sektorn där 
volymen av möbler är större. Varumärkena ska gå hand i hand och bli mer personliga och skapa 
mervärde för kunden även i fråga om positioneringen. Detta tolkar vi som Sonnie tidigare sa att 
till företagets fördel där varumärkena blir självständiga men ändå går hand i hand frammåt. De 
har som förhoppning att sprida sitt budskap ytterligare på den internationella marknaden. Vi tror 
att de vill sprida sitt budskap för att växa ytterligare. 

4.4 Sammanfattning av resultatredovisningen 

Vår empiri visar att dessa företag arbetar likvärdigt och kontinuerligt med sina varumärken. Vilket 
resulterar i att alla tre företag är framgångsrika och synliga på marknaden. Det faktum att 
företagen arbetar inom samma branch gör att de är likvärdiga i sitt arbete anser vi. Vi ser många 
likheter i varumärkesarbetet i det personliga mötet och vikten av att visa möbler i showrooms 
och på mässor runt omkring i Sverige men även internationellt.  

Tidigare forskning pekar på att mindre företag inte är medvetna om sitt varumärkesarbete i den 
mån de bör vara. Efter våra tre intervjuer anser vi nu att dess tre är mycket medvetna i 
varumärkesarbete men de borde vara bättre på att se hur kunderna faktiskt uppfattar dem. De 
tror mycket om hur deras image är bland kunder istället borde marknadsundersökningar utföras 
oftare för att ge dem en verklig bild av hur de uppfattas på marknaden. 
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5 Resultatdiskussion 

Den empiriska informationen som vi har samlat in med hjälp av våra intervjuer analyseras här med hjälp av vår 

teoretiska referensram. Vi har delat in analysen i tre delar efter respektive fallföretag. Strukturen i analysen följer 

till stor del strukturen i den teoretiska referensramen för att underlätta läsningen. Sedan knyter vi ihop 

resultatdiskssionen i en slutdiskussion där frågeställningarna besvaras var för sig. Slutligen ger vi förslag på 

fortsatt forsknin inom området.

 

Vår huvudfråga är: ”Hur arbetar möbelföretag med sitt varumärke?” Nedan väljer vi att besvara 
det som är mest framträdande från vår insamlade empiri. Vi besvarar frågan företag för företag 
genom att koppla till vår teoretiska referensram. Vi avslutar med att besvara frågorna i en 
slutdiskussion där vi redovisar det absolut viktigaste.  

5.1 Swedese 

5.1.1 Varumärke 
Varumärket ökar värdet på produkterna enligt Kotler.86 Vi anser även att produkterna påverkar 
varumärket i Swedeses fall. Deras samarbete med olika designers har gett dem starka 
produktattribut som skapar mervärden hos konsumenter och även återförsäljare. Både 
återförsäljare och konsumenter handlar produkter med tanke på de fördelar som produkterna kan 
ge dem. Återförsäljarna vill sälja produkter som konsumenterna vill köpa och sådana produkter 
har Swedese. Deras starka produkter och breda produktsortiment leder i sin tur till lojala 
återförsäljare som vill fortsätta att sälja Swedeses produkter.  

Kotler listar fyra dimensioner av ett varumärke där fördelar är en dimension som kan vara både 
funktionella och emotionella.87 Vi tar exemplet med Laminostolen designad av Yngwe Ekström. 
Den stolen ger funktionella mervärden i och med sin tidlösa design och hållbara funktion. De 
emotionella mervärdena skapas i kundens medvetande då stolen uttrycker en exklusivitet och 
popularitet som kunden gärna vill förknippas med. En människa som köper Laminostolen 
värderar attributen design och kvalité. Attributen är inte bara produktens attribut utan kan 
kopplas till Swedeses varumärke.  

Kapferer skriver att identitet som skapas måste förankras hos personalen för att företaget ska ha 
en gemensam grund att jobba ifrån.88 Respondenten klargjorde för oss att identiteten är förankrad 
hos personalen hos Swedese. Boken som är framtagen till all personal är ett bra exempel på hur 
de arbetar aktivt med sin identitet och skapar trogna medarbetare. En positiv känsla inom 
företaget där alla känner sig delaktiga, förmedlas till kunderna och får deras syn på varumärket att 
bli positivt. Swedese har uttryck sina ideal och värderingar i fyra ord: Estetik, Ekologisk 
hållbarhet, Professionalism och Respekt. Även där visar Swedese som företag att de är måna om 
                                                        

86 Kotler, 1999 

87 Ibid 

88 Kapferer, 1993 
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sin personal och tar ansvar för dem som del i sitt varumärkesarbete. Vi anser att de gör detta 
medvetet i sitt arbete och det lönar sig att måna om sin personal i sitt varumärkesarbete så de 
förmedlar ett positivt budskap utåt som är så viktigt. 

Respondenten menar att styrkan i Swedeses varumärke är dess själ. Produkternas höga kvalité, 
design och unika utseende är något som de vill förmedla till kunder. Vi menar att det är deras 
grund som varumärket är byggt runt. Nilson poängterar att grunden är oerhört viktig när det 
handlar om varumärkesarbete.89 Många företag väljer idag samma ord för att beskriva vad de vill 
förmedla med sitt varumärke Alla lyckas inte så bra som Swedese gör och har gjort under en lång 
period. Vi tror att många företag idag använder samma ord men förmedlar budskapet på olika 
sätt. 

Alla Swedeses produkter är olika i sitt formspråk men passar ändå in under Swedeses varumärke 
för att de har samma höga kvalité och ett unikt formspråk. Deras arbete med unga såväl som 
äldre designers visar på en bredd som tilltalar en bred målgrupp.  

5.1.2 Varumärkesplattformen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Swedeses varumärkesarbete inlagt i Melins varumärkesplattform 

Melin har tagit fram en varumärkesplattform som visar på den kunskap som krävs för att vårda 
ett starkt varumärke.90 Vi anser att Swedese inte medvetet arbetar utifrån Melins 
varumärkesplattform, då respondenten påpekade att de inte har någon nedskriven strategi som de 
arbetar utifrån. Swedeses varumärke är ett starkt varumärke som redan är uppbyggt. Därför 
menar vi att de omedvetet använder sig av varumärkesplattformen i vårdandet av sitt varumärke. 
Anledningen att vi anser detta är att de i sitt varumärkesarbete täcker alla sex begrepp som ingår i 
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varumärkesplattformen. Swedeses långsiktiga konkurrensfördelar är starka tack vare att alla dessa 
begrepp finns med i deras dagliga varumärkesarbete. 

5.1.3 Marknadsföringsmixen 
Kotler et al skriver att marknadsföringsmixen fungerar som en röst åt ett företags varumärke.91 
Swedese använder sig av delar ur marknadsföringmixen i sin marknadsföring av sina produkter 
och sitt varumärke. De uttalar inte konkret att de jobbar med just modellen 
marknadsföringsmixen men alla delar av den finns med i deras arbete mer eller mindre. Det 
märks att Swedese jobbar med att förmedla rätt budskap av sitt varumärke och att det är viktigt 
för dem att deras produkter presenteras på rätt sätt i rätt sammanhang. Personlig försäljning är en 
del i deras uppbyggande av relationer till återförsäljare, de gör kundbesök och har utbildningar 
med sina återförsäljare. Respondenten lägger vikten vid personlig försäljning som enligt Nilson 
är92 den mest effektiva formen av kommunikation.  

I B2B-marknaden är mässor en väsentlig och betydelsefull del i marknadsmixen enligt Fill.93 
Swedese är årligen med på ett flertal mässor bland annat Formex i Stockholm. Respondenten 
menar att det är ett bra sätt att synas på. Deras fasta showroom i Stockholm har blivit så populärt 
att det nu även fungerar som en butik där de säljer sina produkter. Det är optimalt för Swedese 
att kunna sälja sina egna produkter i sitt showroom. Fördelen är att de här kan kontrollera hela 
ledet, från distribution av produkten till hur den presenteras i butiken och ut mot slutkonsument.  

Swedese lägger vikt vid att annonsera inte bara i livstilsmagasin utan även i tidningar som riktar 
sig till arkitekter som är en viktig målgrupp. Arkitekterna är viktiga att nå eftersom de till stor del 
riktar sig mot den offentliga miljön som är Swedeses huvudsakliga målgrupp. 

Sales Promotions är till för att på kort sikt skapa ökad försäljning genom temporära åtgärder.94 
Pris kampanjer är något som Swedese inte stödjer, respondenten säger att sådana kampanjer är 
förödande för deras lönsamhet. Vi tror även att det har med varumärket att göra. Genom att de 
behåller sitt höga pris på sina produkter så behåller de även sitt varumärkes status. Vi tror att 
produkterna som Swedese designar säljer bra. Hade möblerna inte sålt bra hade Swedese kanske 
sett annorlunda på Sales Promotions som ett verktyg. 

                                                        

91 Kotler et al, 2006 

92 Nilson, 1999 
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94 Nilson, 1999 
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5.2 Karl Andersson & Söner  

5.2.1 Varumärke 
Karl Andersson & Söner har en affärsidé som förmedlar varumärkets attribut, fördelar och 
värden. Kotler et al anser att om ett företag behandlar sitt varumärke enbart som ett namn 
förlorar de hela poängen med varumärket.95 Karl Andersson & Söner har insett betydelsen av att 
arbeta med ett starkt varumärke. Respondenten berättade att affärsidén finns kvar sedan starten 
1898 och den handlar om att tillverka välgjorda och hållbara möbler. Trots det stora utbudet av 
möbler på marknaden idag så anser vi att det finns människor som ändå vill köpa möbler till ett 
högre pris med bättre kvalité. Självklart spelar varumärket en roll i det hela, hade varumärket inte 
varit starkt hade människor antagligen valt ett annat varumärke vid sitt köp av möbler. Kotler et 
al skriver att varumärkets huvudsyfte bland annat är att identifiera produkten.96 Vi tror även att 
Karl Andersson & Söners styrka ligger i deras historia som de förmedlar i sitt varumärkesarbete. 
Respondenten påpekade att möblerna kostar lite mer men det är de värda då de håller längre. Vi 
anser att deras produkter håller länge tack vare valet av material och klassisk formgivning. 

5.2.2 Varumärkesplattformen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Karl Andersson & Söners varumärkesarbete inlagt i Melins varumärkesplattform 

Begreppen från varumärkesplattformen fanns tydligt med i Karl Andersson & Söners 
varumärkesarbete. Inte heller Karl Andersson & Söner jobbar medvetet med Melins 
varumärkesplattform. De har välformulerade kärnvärden som de jobbar utifrån vilket tyder på en 
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bra ledning från marknadsförarens sida inom företaget. Väl uttalade kärnvärden tror vi leder till 
en starkare intern märkeslojalitet och är lättare att arbeta med. Melin påpekar att 
märkesinnehavaren bör veta vad företagets varumärke står för i fråga om kärnvärde för att skapa 
ett bestående mervärde.97 Då varumärkesplattformen är betydelsefull för en långsiktig 
varumärkesbyggnad98 anser vi att Karl Andersson & Söner har en enorm fördel med sin 
märkesidentitet och sin långa historia inom branschen.  

5.2.3 Marknadsföringsmixen 
Karl Andersson & Söner presenterar nya produkter i samband med mässor. Fill skriver att 
kontinuitet i relationer är nödvändiga för att ett varumärke ska vara långsiktigt.99 Mässor är ett 
utmärkt sätt att träffa återförsäljarna och bygga upp och bevara relationer med dem. 
Respondenten anser att de personliga mötena är viktiga i dagens samhälle. De företag som ger 
god service är dem man vill arbeta med.  

Säljarna får stöd från marknadsansvarig med telefonsamtal dagligen. Nilson menar att det är 
viktigt att vara konsekvent när det gäller varumärken men det kan vara svårt eftersom säljare ofta 
är ute och reser flera dagar i veckan långt borta från huvudkontor och säljledning. För att bygga 
upp medvetande hos säljaren kan säljträning, uppföljning och olika konferenser vara bra metoder 
att skapa konsekvens till varumärket.100 Vidare gör respondenten månadsvis utskick i form av ett 
nyhetsbrev.  

Icke prisrelaterade kampanjer är vanliga inom B2B-sektorn eftersom de kombinerar promotions 
med företagspresentation.101 Karl Andersson & Söner anordnar utbildningar för återförsäljarna i 
trä och produktion av sina produkter för att öka deras kunskap. Detta kan leda till att 
återförsäljare ute i butik hellre säljer Karl Andersson & Söners produkter då de vet mer bakom 
produkterna och får säljargument. Vårdandet av relationer är viktigt. Genom att ha utbildningar 
blir återförsäljarna trygga i att sälja Karl Andersson & Söners produkter. Säljarna har lättare att 
argumentera för priset, de kan säga var kunderna får i fråga om exempelvis produktattribut. 

Enligt Nilson går word-of-mouth ut på att få människor att prata om varumärket, det gäller för 
företaget att mata företaget med rätt historier.102 Karl Andersson & Söner skapar en effekt av 
word-of-mouth med sina kända formgivare och deras produkter. Vi tänker på Børge Mogensens 
kända serie Øresund. Trots att de är ett gammalt företag producerar de hela tiden nya innovativa 
produkter. Allt som ett företag gör i slutänden handlar om att få människor att prata om 
företaget, dess produkter och dess varumärke. Vi anser att det är lättare att arbeta med ett företag 
vars image är enkel och har ett gott rykte. 
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5.3 Lammhults Home 

5.3.1 Varumärke 
Ire och Voice är två olika varumärken som figurerar i samma koncern. Koncernen Lammhults 
Home har samma marknadsavdelning men använder sig av olika strategier för varumärkena på 
många plan.  

Mårtenson säger att ett starkt varumärke ska ha en klar varumärkesidentitet; en uppsättning 
associationer som företaget försöker skapa och bevara.103 Lammhults Home har försökt att ha en 
gemensam nämnare i sitt kommunikationskoncept ”centre of my universe”, men ska övergå till 
att separera varumärkena för att stärka dem enskilt och få en starkare identitet. Vi anser att en 
separation av varumärkena kommer att gynna dem då de nu kan rikta sitt budskap till rätt 
målgrupp som finns definierad till respektive varumärke. Även att de båda varumärkena har 
liknande kärnvärden riktar de sig till olika målgrupper då prissegmentet skiljer sig. Samma 
kärnvärden kan tilltala liknande målgrupper men produktattributen som målgrupperna kräver 
skiljer sig åt. Ire tillverkar gedigna och exklusiva möbler medan Voice har ett modernare 
formspråk och är ett kaxigare val. 

5.3.2 Varumärkesplattformen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Lammhults Home varumärkesarbete inlagt i Melins varumärkesplattform 

Respondenten menar att en gemensam varumärkesstrategi är att vara noggrann med sina 
kärnvärden och förmedla dem ut till kund med hjälp av sin personal. Kapferer anser att identitet 
som skapas måste förankras hos personalen så att företaget har en gemensam grund att jobba 
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utifrån.104 Det är en viktig del i varumärkesarbetet idag att utbilda säljare i butiker; visa hur de bäst 
ska sälja Voice och Ires produkter.  

Respondenten gjorde klart för oss att varumärkesarbetet ska vara konsekvent och göras på riktigt, 
det är ändå kopplat till att tjäna pengar och till affärsmodellen. Vidare menar han att man inte kan 
säga att man säljer en högkvalitativ möbel utan att den håller. Vi tror att en produkt som inte 
håller måttet kan resultera i att kundens uppfattning av företagets image blir dålig. All 
annonsering i världen kan inte rädda en dålig produkt. Det är speciellt viktigt när ett företag går 
ut med att de har högkvalitativa produkter att de faktiskt håller måttet då kundernas 
förväntningar höjs. Tilliten försvinner om ett företags marknadsföring ljuger. 

5.3.3 Marknadsföringsmixen 
Lammhults Home arbetar uttalat med en form av marknadsmixen men den är i deras fall mer 
utvecklad. Trots alla nya kommunikationskanaler som finns idag är Voice och Ire medvetna om 
vikten av det personliga mötet och vilket budskap deras säljare förmedlar ut mot kund. Vi anser 
att det personliga mötet och den personliga försäljningen är viktig. Enligt Nilson ger personlig 
försäljning möjlighet till att föra dialog och anpassa budskapet efter kundernas reaktioner.105 
Vidare skriver Fill att det mest värdefulla verktyget inom B2B-marknader är personlig 
försäljning.106 

Lammhults Home är väl medveten om vilka segment och målgrupper som varumärkena tilltalar.  
Nilson skriver att det är viktigt att välja sin målgrupp så att man kommunicerar med rätt personer 
och utvecklar sitt budskap så det är anpassat för just den målgrupp som är vald, för att kunna 
vara så kostnadseffektiv som möjligt.107 Eftersom deras segment är den privata miljön tror vi att 
det är lättare att rikta sitt budskap. Voice har en framtagen personas som representerar deras 
målgrupp. Vilket vi anser är bra, för det blir lättare att kommunicera rätt. 

Båda varumärkena arbetar aktivt med PR och anlitar PR-byråer som hjälper dem i deras arbete. 
Voice och Ire är yngre varumärken och behöver göra sig kända och hörda på något sätt, PR är då 
ett bra verktyg. PR är bra för att synas på marknaden anser Ries och Ries.108 

Idag är de båda varumärkena med på ett flertal mässor varje år. I framtiden vill de utveckla detta. 
Vi tror att de anser att mässor ett bra sätt att synas och nå nya marknader som i deras fall är den 
offentliga sektorn. De är ett av få företag som går från den privata miljön med sina produkter 
mot den offentliga sektorn som kan resultera i merförsäljning.  

Nilson skriver att annonser ska fylla tre roller bland annat kommunicera att produkter finns 
genom att skapa uppmärksamhet.109 Det är precis därför de annonserar för att locka till sig 
kunder och skapa uppmärksamhet. Annonsering kan ses som ett komplement till övrig 
marknadsföring då dess funktion är att underhålla ett redan uppbyggt varumärke.  
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5.4 Slutdiskussion  

Slutsatser från resultatdiskusionen presenteras här och frågeställningarna kommer att besvaras var 
för sig. Vidare kommer vi att belysa och diskutera intressanta aspekter som uppsatsen resulterat i. 
Vi avslutar med att ge förslag på fortsatt forskning inom området. 

5.4.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med uppsatsen har varit att utreda och analysera vilka komponenter som används i ett 
varumärkesarbete för att utveckla sig och bli konkurrenskraftig. 

• Hur arbetar möbelföretag med sitt varumärke? 

• Vad är det som gör dem konkurrenskraftiga det vill säga finns det någon speciell metod 
eller speciellt redskap som används?  

Denna del kommer att behandla våra observationer och slutsatser gällande de frågeställningar 
som är formulerade i vår uppsats. Frågeställningarna kommer att diskuteras och besvaras var för 
sig. 

5.4.2 Hur arbetar möbelföretag med sitt varumärke? 
Vår uppsats visar på att Swedese, Karl Andersson & Söner och Lammhults Home alla har insett 
vikten av att arbeta aktivt med sitt varumärke. De är alla framgångsrika företag i den bemärkelsen 
att de har starka och välkända varumärken på sin marknad inom möbelbranschen. 
Varumärkesarbetet måste börja internt på företaget för att sedan förmedla varumärkets identitet 
och kärnvärden utåt. 

Det är lika viktigt med varumärkesarbete för företag oavsett vilken storlek de har. Medarbetarna 
på respektive företag kan identifiera sig med varumärkena och vi ser att det är bara positivt när 
det är så. Alla tre företagen har anställda medarbetare som har kunskap från bland annat 
utbildning och tidigare jobb inom marknadsföring. Vi ser att alla företag har strukturerade och 
organiserade tillvägagångssätt i sitt vårdande av varumärket. Den teori vi har tagit del av i 
marknadsföringsmixen och varumärkesplattformen talar för att den fortfarande är aktuell i 
dagens varumärkesarbete.  

5.4.3 Vad är det som gör dem konkurrenskraftiga det vill säga finns det någon 
speciell metod eller speciellt redskap som används? 

Vi vill påstå att alla tre företagen har lyckats positionera sig eftersom de har svårt att nämna 
konkurrenter på marknaden. De tre företagen har olika typer av möbler och vänder sig till olika 
segment. Vid misslyckad positionering finns det risk att man hamnar i en homogen grupp av 
företag som uppfattas som likvärda och då är det enbart priset som avgör. Val av material och 
form har betydelse. 

En slutsats att dra efter att ha studerat fallföretagen närmare är det som gör dem 
konkurrenskraftiga, deras produkter i sig i kombination med deras varumärken. Vad som 
ytterligare skapar konkurrenskraft är produkternas formgivning som även särskiljer dem från sina 
konkurrenter. Karl Andersson & Söner och Swedese har både unga och äldre designers som 
resulterar i en bred målgrupp som passar in i den offentliga miljön som de riktar sig mot. Tidigare 
produkter gör dem konkurrenskraftiga och skapar igenkännande. 

Kontinuerligt och konsekvent arbete med varumärket gör företagen konkurrenskraftiga. Swedese 
och Karl Andersson & Söner har sedan länge sin målgrupp och segment. Voice som ungt företag 
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slog sig in på marknaden där de inte hade några direkta konkurrenter, för att snabbt ta 
marknadsandelar.  

Vår uppsats visar på att alla tre företagen använder designers i sin formgivning av sina produkter. 
Varumärket ökar värdet på produkterna. Vi anser även att produkterna påverkar varumärket. 
Företagens samarbete med olika formgivare har gett dem starka produktattribut som skapar 
mervärden hos konsumenter och även återförsäljare.   

Om man ska se till metoder som företagen använder för att bli konkurrenskraftiga så ser vi en 
likhet mellan Swedese och Karl Andersson & Söner där båda företagen arbetar med att ladda sina 
varumärken med företagets historia. Det ger en trygghet för kunder att företaget har funnits en 
längre tid och på så sätt stärker de sina varumärken då deras historia inger ett förtroende. Voice 
och Ire arbetar mer med PR än Swedese och Karl Andersson & Söner som förvaltar ett arv i och 
med sin historia. Voice och Ire som yngre företag måste bli synliga på andra sätt.  

Alla tre företagen täcker omedvetet in Melins sex begrepp, vi anser att detta är ett tecken på att 
varumärkesplattformen är aktuell när ett företag vill bli konkurrenskraftigt genom att stärka sitt 
varumärke. Med en blandning av marknadsmixens verktyg gör företagen sina produkter synliga 
på marknaden. Företagen lägger olika tyngdpunkt på olika områden inom marknadsmixen för att 
applicera den på sitt varumärkesarbete. Vi vill påstå att det beror på var ett företag är i sitt 
varumärkesarbete.  

Vi anser att det personliga mötet och skapandet av relationer som kallas för personlig försäljning 
är fortfarande är en av de viktigaste kommunikationskanalerna för företag och speciellt inom 
möbelbranschen. Vi tycker att våra fallföretag gör rätt i att värdera personlig försäljning högt.  

Metoderna kan appliceras på företag i möbelbranschen och hjälpa dem i sitt varumärkesarbete. 
Detta har vi kommit fram till genom att företagen i vår studie använder dem omedvetet eller 
medvetet på något sätt i sitt varumärkesarbete.  

”A product is something made in a factory; a brand is something that is bought by the customer. A product can be 
copied by a competitor; a brand is unique. A product can be quickly outdated; a successful brand is timeless.” 
Steven King 

Vi håller till viss del med vad Steven King säger. Det finns ett samband mellan varumärket och 
dess produkter. Vi anser att en produkt inte kan bli omodern om ett varumärke har en stark 
grund. Varumärket kan om det är starkt förlänga produkternas liv. Vi har med denna uppsats 
ökat vår förståelse hur möbelföretagen arbetar med sina varumärken. Det finns inte några färdiga 
mallar eller mönster att följa i ett varumärkesarbete då det är individuellt från företag till företag. 
De modeller vi har analyserat ifrån kan fungera som guide i ett företags varumärkesarbete för att 
bli framgångsrikt och konkurrenskraftigt.   

5.5 Förslag på fortsatt forskning 

En naturlig följd av denna uppsats är att gå djupare in i ämnet och se på hur konsumenter och 
återförsäljare uppfattar företagens varumärkesarbete, förslagsvis genom enkätundersökningar. 
Vidare går det att utöka uppsatsen till företagens medarbetare och eventuellt göra intervjuer med 
fokusgrupper för att se hur varumärkesarbetet uppfattas inom organisationen och se hur 
varumärkesarbetet utåt kan jämföras med hur varumärket uppfattas inom organisationen.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Bakgrundsvariabler 

Företaget – berätta kort om företaget, till exempel 

Affärsidé 

Vad Ni tillverkar 

Hur länge Ni har funnits i branschen 

Hur ser ägarsituationen ut, familjeägt/aktiebolag 

Storlek, antal anställda 

Var annars i världen finns Ni 

 

Respondenten 

Hur länge har Du arbetat på företaget? 

Vad är din uppgift på företaget? 

Vad har Du för utbildning/erfarenheter? 

 

Varumärke 

Vad har Ert varumärke för kärnvärde? 

Hur vill Ni att Ert varumärke ska förmedlas ut mot kunderna med tanke på företagets 
varumärkesidentitet? 

Vet Ni vad era kunder har för uppfattning av Ert varumärke? Image 

Vad är det som särskiljer Ert varumärke från andra inom samma bransch? 

 

Företagets varumärkesarbete 

Finns det någon särskild strategi i Er varumärkesbyggnad? 

Hur ser Ni på Er varumärkesbyggnad? 

Vad tycker Ni är viktigt när det handlar om varumärkesbyggnad? 

Har Ni något kommunikationskoncept/slogan utvecklat till Ert varumärke?  

– Om inte varför? 
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Vi har lärt oss att det är viktigt att definiera målgrupp och segment, är det något som Ni jobbar 
med aktivt? 

Hur vill Ni positionera Ert varumärke? Kan Du beskriva varumärkets position? 

Använder Ni er av marknadsföringsmixen i Ert dagliga arbete?  

- Vi har lärt oss att personlig försäljning är den viktigaste marknadssektorn för 
”business-to-business” företag, vad anser Du om det? 

- Sales Promotions, jobbar Ni mycket med det eller är det upp till butikerna själva att ta 
fram? Både prisrelaterade och icke-prisrelaterade? 

- Jobbar Ni mycket med PR och isåfall hur? 
Vilka är Era konkurrenter?  

Tittar Ni på vad Era konkurrenter gör och deras produkter? 

 

Mål och framtida varumärkesarbete 

Vad har företaget för vision? 

Hur vill Ni att varumärket ska utvecklas?  

Hur kommer Ni att fortsätta arbetet med Ert varumärke i framtiden? 

 

Övrigt 

Är det något mer Ni vill ta upp om Er varumärkesarbete? 

Hur mycket jobbar Ni direkt mot kunderna? Exempelvis hemsidan, kataloger etc. 

Hur mycket är Ni med på mässor? Tycker Ni det är det bästa sättet att synas ute på marknaden? 

 

 

 


