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FÖRORD 
Vid val av uppsatsämne låg det i vårt intresse att undersöka vad boende i Karlstad med 
omnejd har för uppfattning om varumärket IKEA. Anledningen var att företaget under 
sommaren 2007 kommer att öppna sitt 17:e svenska varuhus i Karlstad. 
 
För att kunna genomföra vår undersökning om IKEA har vi varit i kontakt med ett antal 
individer. Vi vill börja med att tacka de 100 respondenter som tagit sig tid till att besvara vår 
enkät. Vidare vill vi tacka Marie Linde Persson, ställföreträdande chef  IKEA Karlstad, som 
bidragit till att vi erhållit IKEA:s identitet.   
 
Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Per Norling vid Karlstads 
universitet som varit med och stöttat samt bidragit med kunskap till vår uppsats.   
 
 
 
Karlstad den 8 juni 2007 
 
 
 
 
Jessica Almqvist        Åsa Reinholdsson 
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SAMMANFATTNING 
IKEA är i nuläget ett av Sveriges och världens starkaste varumärken och under sommaren 
2007 kommer IKEA att etablera sig i Karlstad. För att ett varumärke ska kunna anses vara 
starkt krävs det att företagets identitet och image stämmer överens. Identitet är de signaler 
som företaget sänder ut till kunden och image är den uppfattning som uppstår i kundens 
medvetande om själva företaget. Intresset i nuläget var att se till vad IKEA har för identitet 
och vad boende i Karlstad med omnejd har för uppfattning om företaget. Därefter kan svar 
erhållas om det förekommer ett gap mellan företagets identitet och image, vilket vidare bör 
åtgärdas om så är fallet.  
 
För att erhålla den information som fordrades för undersökningen har vi använt oss av två 
metoder, kvalitativ- och kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden, intervju med 
ställföreträdande chef IKEA Karlstad, har medfört att vi erhållit företagets identitet. Den 
kvantitativa metoden har använts när vi genomförde enkätundersökningen med våra 100 
respondenter för att erhålla företagets image. Enkätformuläret vände sig till individer över 15 
år oberoende av kön. Orsaken till åldersbegränsningen grundade sig i att frågorna vände sig 
till individer med eget hushåll. Responsen från våra respondenter var över förväntan och en 
image kunde erhållas.   
 
För att analysera de svar som framkommit vid enkätundersökningen har vi använt oss av 
Aakers modell gällande Brand Equity, vilken behandlar varumärkeskännedom, 
varumärkesassociationer, uppfattad kvalitet och varumärkeslojalitet. I analysen gällande 
IKEA:s identitet har vi använt Aakers modell om identitetssystem som består av fyra olika 
perspektiv; varumärket som produkt, organisation, person och symbol. De fyra perspektiven 
bidrar till att bygga och dela in varumärkets identitet. I undersökningen genomförs även en 
jämförelse mellan respondenternas uppfattning om IKEA och företagets egen identitet, vilket 
görs med hjälp av Melins (1999) teori gällande identitetsanalys. Teorin visar på hur företaget 
bör agera utifrån hur identitet och image stämmer överens. Avslutningsvis har vi utgått från 
teorier om kommunikation för att se hur IKEA kommunicerar ut sin identitet till allmänheten.     
 
Vår undersökning visar på att det finns ett gap mellan IKEA:s identitet och image, men av 
mindre karaktär. Vissa faktorer skiljer sig åt när det gäller respondenternas och företagets 
uppfattningar. Det som bör poängteras är att IKEA:s kärnidentitet, pris, har förmedlats på ett 
bra sätt och medför att företaget uppfattas erbjuda bra priser på sina produkter. Faktorn pris är 
av allra största betydelse för att företagets identitet ska stämma. IKEA har som mål att inte 
ändra sin identitet utan att den ska kvarstå. Det medför att vi anser att de inte bör förändra sin 
identitet, men att de bör arbeta lite extra med de faktorer som de inte lever upp till på samma 
sätt som de själva anser. Med fokus på de faktorer som behöver förbättras kan varumärket 
stärkas och medföra att företaget och de boende i Karlstad med omnejd kommer att inneha en 
bild av företaget som stämmer bra med vad företaget kommunicerar ut.        
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1. INLEDNING 
I inledningskapitel kommer vi att beskriva uppsatsens bakgrund och presentera vår 
problemformulering. Därefter redogör vi för uppsatsens syfte och de avgränsningar 
som vi valt att göra. För att underlätta för läsaren har vi definierat vissa nyckelbegrepp 
och utformat en disposition över arbetets upplägg för att lättare erhålla en överblick 
över uppsatsen.  

1.1 Bakgrund 
Författarna Holger & Holmberg (2002) anser att det mest karakteristiska för vår nutid är den 
konstanta närvaron av varumärken, logotyper och symboler. De formar inte bara våra 
individuella identiteter och våra vanor när det gäller konsumtion, utan hela vårt samhälle. Att 
uttrycka sin identitet och vara synlig bland alla varumärken är därför en nödvändighet för 
många företag. Inom de branscher där konkurrensen är stor har det blivit allt mer 
betydelsefullt att besitta ett starkt varumärke, eftersom det utgör ett företags viktigaste 
tillgång (Holger & Holmberg 2002). 
 
Varumärken kan bidra till att generera värde och detta är en av de betydelsefullaste orsakerna 
till varför många företag anser varumärkesuppbyggnad som en strategisk fråga av hög 
betydelsegrad. De senaste årens utveckling har också gjort att en ny syn på varumärket 
skapats. Tidigare har det endast varit ett verktyg vid marknadsföring, men i nuläget utgör det 
ett konkurrensmedel. Företag är utsatta för en starkare konkurrens, vilket gjort att intresset för 
varumärken har ökat eftersom många insett betydelsen av att utveckla långsiktiga 
konkurrensfördelar. Trots att varumärket har blivit allt viktigare så finns det en brist hos 
många företag om vad varumärket i grunden representerar och vad som gör det unikt (Holger 
& Holmberg 2002). 
 
Vår tolkning av den litteratur som vi läst är att varumärket kan beskrivas som en 
förtroendelänk mellan konsumenten och produkten1 eller företaget. Håller varumärket vad det 
ger löfte om stärks förtroendet och konsumenten blir med tiden alltmer märkeslojal 
(Kopilovic & M´Rad 2005). Det finns två viktiga begrepp när det gäller varumärket; identitet 
och image. Identitet är vad ett företag anser att de står för och image är den uppfattning som 
målgruppen/segmentet har om företaget. För att kunna skapa trovärdighet och ett starkt 
varumärke är det viktigt att identitet och image överensstämmer. Det som i nuläget är ett 
problem för många företag är det gap som uppstår mellan de två, vilket kan ha sin grund i att 
de signaler företaget sänder ut inte uppfattas på samma sätt av mottagaren. Detta är något som 
företag borde ha ständig kontroll på för att hela tiden ha ett så litet gap som möjligt och kunna 
inta bästa möjliga konkurrensposition (Edvardsson & Echeverri 2002).  
 
Företaget IKEA är ett starkt varumärke både i Sverige så väl som utomlands och kommer 
under sommaren 2007 öppna sitt 17:e svenska varuhus i Karlstad. Det nya varuhuset kommer 
att ligga på Bergvik Köpcentrum, strax utanför Karlstad (www.ikea.se).  

                                                 
1 ISO 9001 definierar en produkt som: ”Resultatet av aktiviteter eller processer. Produkt kan innefatta tjänst, 
hårdvara, processindustriprodukt, mjukvara eller en kombination av dessa. En produkt kan vara materiell (t ex 
sammansatta konstruktioner eller processindustriprodukter) eller immateriell (t ex kunskap eller begrepp) eller 
kombinationer av dessa”.  
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1.2 Problemformulering 
Uppsatsen har sitt fokus riktat mot varumärken, logotyper och symboler inom 
möbelbranschen. Möbelbranschen kännetecknas i nuläget av att det finns många starka 
aktörer på marknaden och däribland finns möbeljätten IKEA. Som nämnts tidigare är 
företaget är ett av Sveriges och världens starkaste varumärken (IKEA FAMILY LIVE 2007), 
men hur väl stämmer företagets identitet med hur deras kunder uppfattar företaget? Den 
optimala situationen uppstår då företaget lyckas förmedla varumärkets identitet så att den 
stämmer överens med varumärkets image. Skulle IKEA möjligtvis kunna bli ett ännu starkare 
varumärke än vad de redan är idag om ytterligare arbete koncentrerades på finslipning av 
relationen varumärke – identitet - image? Detta är något som vi har funderingar kring då 
IKEA kommer att öppna i Karlstad. Mera precist har vi ställt följande frågor: 
 

 Vad har IKEA för identitet enligt företagets egen publicering? 
 Hur uppfattar karlstadborna samt boende i kringliggande kommuner IKEA:s image? 
 Hur väl stämmer den identitet företaget önskar föra ut, med hur kunderna uppfattar 

företagets image? Finns ett gap och hur kan i så fall gapet karaktäriseras? 
 Hur kommunicerar IKEA sin identitet till sina kunder? 
 Vad bör IKEA i Karlstad tänka på när de kommunicerar med sina kunder för att 

ytterligare kunna stärka sitt varumärke? 
 

1.3 Syfte 
Vårt huvudsyfte med uppsatsen är att göra en gapanalys. Det vill säga undersöka hur väl 
IKEA:s identitet, enligt företagets egen publicering, stämmer överens med hur kunder i 
Karlstadområdet samt kringliggande kommuner uppfattar företagets image. Ett bisyfte är att vi 
även vill undersöka hur företaget kommunicerar med sina kunder.  
 

1.4 Avgränsningar 
IKEA är ett stort internationellt företag och har en stor kundkrets runt om i världen. Eftersom 
det inte är möjligt att genomföra en undersökning av större skala har vi valt att avgränsa oss 
till vad kunder i Karlstadområdet samt kringliggande kommuner har för uppfattning om 
IKEA. Detta med anledningen av att företaget kommer att öppna i Karlstad under sommaren 
2007. Vidare riktar sig vår enkät till alla målgrupper över 15 år med anledning av att vi vill 
erhålla en så stor bredd som möjligt på undersökningen. Anledningen till att vi inte tillfrågat 
individer under 15 år är på grund av att de inte har något eget boende utan bor hemma. En 
avgränsning har även gjorts till 100 respondenter på grund av tidsramen för undersökningen.     
 

1.5 Definition av begrepp 
För att öka förståelsen av vissa begrepp som används i uppsatsen har följande definitioner 
gjorts, för att på så sätt förstå hur vi har valt att beskriva deras innebörd.  
 
Varumärke defineras enligt Melin (1999) enligt följande: ”Ett varumärke kan bestå av alla 
tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, 
siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning förutsatt att tecknen kan 
särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en 
annan.”   
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Identitet är de signaler som företaget sänder ut. Signalerna förmedlas av avsändaren 
(företaget) till mottagaren (företagets intressenter) med hjälp av olika meddelandesignaler 
(Urde, 1997).  
 
Image är den bild av varumärket som uppstår i kundens medvetande (Urde, 1997). 
 
Brand equity definieras enligt Aaker et al (2004) som följande:“Brand Equity is a set of assets 
and liabilities linked to a brand, its name or symbol, that add or subtract from the value of a 
produkt or service to a company and/or it´s customer.” 
 

1.6 Disposition 
För att ge en bättre översikt samt underlätta för läsaren presenteras nedan varje kapitels 
upplägg och innehåll. 

  

 

 

Inledning 

Presentation av 
företaget IKEA 

Slutsatser 

Analys och 
diskussion 

Teori 

I det inledande kapitlet har bakgrund, problemformulering samt syftet med 
vår uppsats presenterats. Här beskrivs även de avgränsningar vi valt att 
göra och nyckelbegrepp som är av betydelse att definiera.  

I metodkapitlet kommer vi att redogöra för de metoder som är av betydelse 
för att uppnå syftet med vår undersökning.    

I teorikapitlet kommer vi att beskriva teorier kring varumärket som 
vidare ligger till grund för vår undersökning.  

Avslutningsvis kommer vi att diskutera resultatet av vår undersökning 
samt ge en återblick på vårt skrivande. 

I kapitlet kommer den insamlade empirin sammankopplas och 
analyseras med de valda teorierna.  

Resultatet från vår enkätundersökning med våra 100 respondenter samt 
vår intervju  kommer här att presenteras.   

Möbelbranschen och företaget IKEA presenteras.  

Metod 

Empiri 

Figur 1: Uppsatsens disposition 
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2. METOD 
I kapitlet beskrivs de valda metoderna för att besvara våra frågeställningar. Först 
beskrivs de valda forskningsansatserna samt vilket angreppssätt vi använt oss av. 
Därefter tar vi upp undersökningsdesign samt urval, storlek och bortfall. Vidare 
beskrivs datainsamlingsmetod och genomförande av undersökningarna. Slutligen 
beskrivs hur den insamlade empirin kommer att analyseras, varpå reliabilitet 
respektive validitet kommer att diskuteras.  

2.1 Forskningsansats och angreppssätt 
Enligt Holme och Solvang (1997) bör val av forskningsansats göras utifrån undersökningens 
problemformulering. Det finns två olika ansatser; kvalitativ- och kvantitativ metod. Den 
kvalitativa metoden syftar primärt till att ge en djup förståelse av ett problem och forskarna 
arbetar vanligen med kombinationer av djupintervjuer, observationer och texttolkningar 
(Jacobsen 2002). Kvantitativ metod söker bredd snarare än djup och är att anses som mest 
lämpad i vår undersökning gällande image. Målet är att mäta, beskriva och förklara diverse 
fenomen (Patel & Tebelius 1990) för att därigenom hitta samband eller mönster mellan olika 
typer av händelser (Bjereld et al 2002).  
 
Den kvantitativa metoden kallas också ofta i många fall för extensiv på grund av att den 
hanterar många enheter och är relativt sluten då information som ska samlas in är definierad 
på förhand av forskaren (Jacobsen 2002). Frågorna i undersökningen måste vara 
standardiserade, eftersom möjligheten att hantera varje enhet på ett unikt sätt inte är 
genomförbart på grund av det stora antalet respondenter. Respondenternas svar kan vidare 
behandlas med hjälp av dator. Många enheter kan analyseras samlat och resultatet kan 
uttryckas i siffror samt bearbetas med statistiska tekniker (Bjereld et al 2002).  
 
De fördelar som förekommer vid den kvantitativa metoden är att många enheter undersöks 
samt att det finns en möjlighet att generalisera från urval till population med en säkerhet av 
hög grad. För det tredje är den kvantitativa metoden betydligt enklare än den kvalitativa samt 
mindre resurskrävande. De nackdelar som existerar är att metoden inte tränger in på djupet 
vilket kan anses som en aning ytlig, men eftersom metoden är inriktad på många enheter kan 
den inte vara alltför omfattande. Det är därmed ganska enkla förhållanden som kommer att 
mätas eftersom det är svårt att gå in på djupet. Vad som ytterligare kan anses som negativt är 
att undersökaren i förväg definierar vad som är väsentligt att besvara samt att frågorna inte 
alltid tolkas rätt av alla respondenterna. Det som sker är att åsikter påtvingas eftersom frågor 
och svarsalternativ är standardiserade (Jacobsen 2002).   
  
Eftersom syftet med undersökningen om företagets image är att nå en allmän belysning av 
forskningsområdet har vi valt den kvantitativa metoden. Den valdes för att vi snabbt kunna 
erhålla många svar. Orsaken till varför vi inte valde att använda den kvalitativa metoden är att 
intervjuer ofta är tidskrävande vilket medfört att vi inte hade kunnat fånga en större 
population utan endast inriktat oss på ett fåtal respondenter. Den skulle i sin tur också 
medföra svårigheter med att från de erhållna svaren avläsa om de utvalda respondenterna är 
representativa för hela populationen. 
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I undersökningen har vi också använt oss av den kvalitativa metoden, tio stycken intervjuer, 
för att utforma vår enkät. Anledningen till att intervjuer genomfördes innan 
enkätutformningen beror på att ett djup kan skapas och medföra att enkäten blir så relevant 
som möjligt. Kvalitativ metod har också använts för att erhålla IKEA:s identitet genom en 
intervju med ställföreträdande chef för IKEA Karlstad Marie Linde Persson. 
 
För att kunna angripa vårt problem behöver vi en slutledning och enligt Danermark et al 
(1997) finns det fyra olika slutledningar, vilka är deduktion, induktion, abduktion och 
retroduktion. Alla dessa fyra företräder olika metoder för att från något komma fram till något 
annat (Danermark et al 1997). Vi kommer nu att beröra de tre förstnämnda, vilka alla tre 
bygger i princip på samma faktorer. Det som skiljer dem åt är delvis i vilken följd som de tre 
komponenterna teori, empri och resultat behandlas i resonemanget. Om en deduktiv ansats 
väljs har undersökningen följande följd: teori, empiri och resultat. Det bästa 
tillvägagångssättet för denna metod är att först skaffa sig information om hur världen ser ut 
och sedan samla in empiri för att se om förväntningarna överensstämmer med verkligheten. 
Vid en induktiv ansats så dras generella slutsatser utifrån empirisk fakta, vilket ger ett resultat 
och slutligen en teori (Thurén 2003).  
 
Den abduktiva ansatsen som vi valt att använda är en kombination av deduktion och 
induktion. Den innebär att med utgångspunkt i ett enskilt fall utforma ett hypotetiskt mönster, 
vilket kan klargöra problemet. Det skapar med andra ord ett utkast till en teoretisk 
djupstruktur. Första steget i den abduktiva ansatsen kännetecknas av att vara induktiv. Vidare 
provas den hypotes som framkommit på alldeles nya fall. Forskaren jobbar i detta skede 
deduktivt. Den primära hypotesen utvecklas och vidgas för att bli mer generell (Patel & 
Davidsson 2003). Vi har i vår undersökning sökt teorier om varumärke och arbetat fram en 
hypotes om att IKEA är ett starkt varumärke. Intervju- och enkätformulär utformas med hjälp 
av teorierna för att se om hypotesen om IKEA stämmer. Enkätundersökning genomförs och 
empirin kommer därefter kopplas till utvalda teorier.  
 
En fördel som förkommer med den abduktiva ansatsen är att forskaren inte blir låst i så stor 
skala som i den deduktiva och induktiva ansatsen. Vad som inte bör glömmas är att det alltid 
finns risker. Överlag påverkas samtliga forskare av tidigare kunskap och forskning, vilket 
medför att ingen forskning startar förutsättningslöst. En stor risk är att forskaren bestämmer 
sig för ett studieobjekt med utgångspunkt i tidigare kunskap och utformar en hypotetisk teori 
som eliminerar andra möjliga tolkningar (Patel & Davidsson 2003).  
 

2.2 Undersökningsdesign  
Vid val av undersökningsdesign så ska även den, precis som forskningsansatsen, väljas mot 
bakgrund av problemformuleringen. Det finns ett antal alternativ för designens utseende 
beroende på vilken sorts undersökning som ska genomföras samt vilka frågor som forskaren 
vill ha svar på (Patel & Tebelius 1990). Alternativen är experiment, fallstudie och survey. 
Syftet med vår uppsats är att undersöka/mäta ett förhållande, hur företagets identitet stämmer 
med dess image (Befring 1994). I och med det är det mest lämpligt att lägga upp uppsatsen 
som en survey vilken kan användas när önskan är att besvara frågor såsom var, när eller hur 
(Patel & Davidson 2003), något som ofta görs i enkät- eller intervjuform (Patel & Tebelius 
1990).  
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2.3 Urval, storlek och bortfall  
I en undersökning kan oftast inte en hel population beröras på grund av dess stora antal, utan 
ett urval måste göras. Urvalet är viktigt för hur resultatet av undersökningen kommer att 
utfalla. Vilka individer som kommer att utgöra undersökningen avgörs av var relevant 
information kan erhållas för att uppfylla syftet med undersökningen (DePoy & Gitlin 1999).      
 
IKEA:s totala kundkrets runt om i världen är mycket stor. Vi har valt att beröra IKEA:s 
blivande kundkrets i Karlstad och för att undersökningen inte ska bli alldeles för omfattande 
kommer vi att dela ut enkäten till ett urval av 100 personer. Enkäten vänder sig till individer 
oberoende av kön, men till åldern 15 år och äldre. Anledningen är att vi anser att individer 
under 15 år inte har förmågan att kunna besvara frågorna vi ställer, då de inte bor i eget 
hushåll. Det bortfall som förekommer i undersökningen berör endast någon enstaka fråga och 
vi anser att vi fått en respons över förväntan. Alla våra ålderskategorier har nåtts, dock 
förekommer det en minoritet av någon enstaka grupp. Minoriteten utgörs främst av individer i 
åldern 65 år och äldre och främst män inom denna ålderskategori. Åldersgruppen var, enligt 
oss, svår att motivera till att besvara enkäten.  
 
Gällande intervjun med Marie Linde Persson, ställföreträdande chef IKEA Karlstad, har ett 
bortfall skett på tre frågor med anledning av att hon inte hade möjlighet att besvara dem.   
 

2.4 Datainsamlingsmetod 
Enligt Arbnor & Bjerke (1994) kan data delas in i två grupper vilka är sekundär- respektive 
primärdata. Det som kännetecknar sekundära källor är att de samlats in av andra personer 
samt skapar grunden för den fortsatta insamlingen av primärdata. Syftet är att bygga upp 
kunskap och förståelse för det som ska undersökas. Sekundär data används också för en 
jämförelse med insamlad primärdata, för att utveckla förståelsen för problemet och fastställa 
pålitligheten i det egna resultatet. De sekundära källorna återfinns i forskningsrapporter, 
böcker, tidningar och andra tryckta källor (Andersén 1998). Sekundär data har ett flertal 
fördelar eftersom den är tidseffektiv, kostnadseffektiv samt har ett stort urval av kända källor 
(Christensen 1998). Vår datainsamling av sekundära källor började med att vi sökte teorier 
om ämnet varumärke i kurslitteratur, litteratur samt vetenskapliga artiklar. Därefter samlade 
vi in fakta om företaget IKEA genom dess hemsida, boken ”Historien om IKEA – Ingvar 
Kamprad berättar” samt artiklar om IKEA.    
 
De primära källorna kännetecknas av att forskaren själv samlar in informationen direkt från 
personer för första gången som till exempel via enkäter, intervjuer eller observationer 
(Jacobsen 2002). Vi har valt att delvis använda oss av enkäter, för att erhålla imagen, vilket är 
frågeformulär med fasta svarsalternativ som de utvalda respondenterna får besvara. 
Exempelvis kan det handla om att respondenterna skall bedöma värdet på en skala, det vill 
säga välja ett på förhand givet svarsalternativ (Hartman 2004). Med hjälp av 
insamlingsmetoden är det möjligt att nå ut till en stor grupp, på ett tämligen billigt sätt under 
en kort tid i förhållande till att använda intervju som datainsamlingsmetod. Eftersom 
svarsalternativen är givna blir det lättare att vid vår senare analys bearbeta de svar som 
erhållits (Ejvegård 1996). Vi har även valt att använda oss av en mailintervju med Marie 
Linde Persson för att kunna få en så rättvis bild av IKEA:s identitet som möjligt.  
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2.5  Enkätundersökning 
När en enkät utarbetas är det viktigt att tänka på att den styr hela undersökningen vilket 
medför att det är av stor betydelse att vara noggrann (Holme & Solvang 1997) och att utforma 
frågorna utefter undersökningens syfte samt problemformulering (Lundahl & Skärvad 1999). 
De allra viktigaste faktorerna för att få respondenten att besvara formuläret är att det inte är 
alltför omfattande, har en klar struktur, ett begripligt språk samt anses vara seriös (Holme & 
Solvang 1997).  
 
Vår enkät 2  utarbetades med hjälp av våra teorier. Den är uppdelad i tre delar 
(bakgrundsfrågor/ möbler & heminredning överlag/ IKEA) och består av 20 frågor med logisk 
ordningsföljd. Alla frågor utom en fråga har fasta svarsalternativ vilket innebär att det är bara 
för respondenten att kryssa i ett svarsalternativ som är bestämt på förhand (Lundahl & 
Skärvad 1999). Tre av våra frågor är också skalfrågor där respondenten ska bedöma vissa 
faktorer utefter en skala på 1-7 (Trost 2001). Orsaken till att en 1-7 skala valdes var att ett 
neutralt svarsalternativ (i vårt fall 4) skulle förekomma.     
 
För att kunna skapa så korrekta svarsalternativ som möjligt till enkäten har vi gjort en 
intervju3 med 10 stycken slumpmässigt utvalda personer och låtit dem besvara ett antal frågor 
som sedan hjälpt oss att frambringa våra svarsalternativ. Vidare är enkäten standardiserad, 
vilket innebär att alla respondenter kommer att besvara exakt samma frågor (Ejlertsson 1996). 
För att minska risken för feltolkning av enkäten gjorde vi även en förundersökning för att se 
om den skulle fungera som vi förväntat oss (Holme & Solvang 1997). Detta utfördes på tio 
stycken testpersoner vid Karlstad universitet som fick besvara och tolka enkätfrågorna innan 
vi satte igång på riktigt. Studien visade på att det påträffades en liten oklarhet och en ändring 
gjordes i enkäten.  
 

2.6  Intervjuundersökning 
Intervjuer kan vara tidskrävande och medför att det är viktigt att välja vem som ska intervjuas 
och att intervjun förbereds noggrant så att det inte uppstår situationer som gör att personen i 
fråga måste kontaktas ytterligare en gång (Ejvegård 1996). Det finns vidare olika former av 
intervjuer; personlig intervju, telefonintervju och mailintervju (Arbnor & Bjerke 1994). I vårt 
fall valde vi att använda oss av en mailintervju eftersom en personlig intervju, öga mot öga, 
inte var rimlig att genomföra på grund av den intervjuade endast var anträffbar på annan ort 
samt tidsbrist. Orsaken till varför vi valde mailintervju istället för telefonintervju beror på att 
respondenten själv kan välja när den har tid att besvara frågorna och ta den betänketid som 
behövs vilket i sin tur kan medföra ett utförligare svar.  
 
Intervjufrågorna4 till Marie Linde Persson, ställföreträdande chef IKEA Karlstad, arbetades ut 
med hjälp av vår enkät för att kunna erhålla svar på de faktorer som respondenterna i 
enkätundersökningen besvarat. Med hjälp av det skulle vi kunna jämföra respondenternas 
uppfattning om IKEA med IKEA:s egen uppfattning om sig själva samt vad de sänder ut för 
signaler och i vilken grad dessa två överensstämmer.     

                                                 
2 Se bilaga 1 
3 Se bilaga 2 
4 Se bilaga 3 
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2.6 Analys  
Vid datasammanställningen av enkätundersökningen har Microsoft Excel använts. Resultaten 
redovisas genom stapeldiagram, då dessa antas kunna visa resultatutfallet på ett tydligt sätt, 
och text. Vad som bör tilläggas är att resultatet inte tar hänsyn till några skillnader mellan 
diverse respondenter. Efter sammanställningen av respondenternas svar (image) har resultatet 
kopplats till teorin om image. Vid analys av informationen rörande IKEA:s identitet har 
utgångspunkten varit den information som framkommit av intervjun med Marie Linde 
Persson samt material som vi erhållit från IKEA. Empirin har därefter kopplats till den teori 
som behandlar identitet. Vidare analyseras de resultat som respondenterna samt vår 
intervjuperson betygsatt gällande åtta faktorer rörande IKEA. Resultatet kopplas sedan till en 
identitetsanalys som är en del av vårt teorikapitel. Avslutningsvis kopplas teori om 
kommunikation med den information som erhållits genom intervjun med Marie Linde 
Persson. 
 

2.7 Reliabilitet och validitet 
I den teknik som används i en undersökning är det viktigt att beakta vissa speciella 
synvinklar. Mätinstrument, parametrar, mått, test och undersökningsmetoder måste vara 
reliabla och valida för att vara användbara. Om inte dessa krav uppfylls har 
forskningsresultatet inget vetenskapligt värde. Det gäller alltså att försöka minimera problem 
som har att göra med reliabilitet och validitet (Ejvegård 1996). De två kommer nu att 
beskrivas lite mer ingående.    

2.7.1 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär att det som undersöks måste gå att förlita sig på. Hög reliabilitet betyder 
att om undersökningen skulle utföras fler gånger, skulle resultaten trots allt få samma utfall 
(Jacobsen 2002).  
 
Vid utformandet av enkäten användes ett så enkelt språk som möjligt, för att respondenterna 
inte skulle ha problem med att förstå vad de skulle besvara. Vidare fanns vi hela tiden på plats 
för att besvara frågor om något skulle uppfattas som oklart. Det medföra att sannolikheten för 
att missuppfattningar skulle uppstå minskar. För att skapa ytterligare tillförlitlighet utfördes 
två stycken moment. Det första var att vi innan utformandet av enkäten gjorde en intervju 
med tio stycken slumpmässigt utvalda personer för att kunna skapa så korrekta svarsalternativ 
som möjligt. Det andra momentet var att efter enkäten utformats fick tio stycken personer 
testa enkäten, innan den riktiga undersökningen påbörjades, för att se om något var oklart. 
 
När det gäller intervjun antas Marie Linde Persson, ställföreträdande chef IKEA Karlstad, 
vara väl insatt i företagets identitet och hur dess kommunikation ser ut. Det förmodas skapa 
goda förutsättningar för en hög trovärdighet för undersökningen. 
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2.7.2 Validitet 
Begreppet validitet innebär att det som avses att undersökas och det som faktiskt undersöks 
ska stämma överens (Davidson & Patel 2003). Det kan också kallas för intern giltighet 
(Jacobsen 2002). Jacobsen (2002) nämner även extern giltighet, det vill säga att resultatet 
skall gå att generalisera på invånare i Karlstad och kringliggande kommuner. De problem som 
har att göra med giltighet ska alltid reduceras när en undersökning genomförs (Jacobsen 
2002). 
  
För att vara säkra på att få en så hög intern giltighet som möjligt har enkätlitteratur studerats, 
vilket i sin tur kan skapa en så relevant enkät som möjligt. Förslag på hur en enkät ska 
utformas har även granskats samt kritik om vad som bör beaktas vid utformningen. Eftersom 
en så hög extern giltighet som möjligt ska skapas har vi försökt att nå ut till så många 
respondenter som möjligt, men tidsramen har gjort att vi varit tvungna att begränsa oss. Vi 
anser dock att våra 100 respondenter ska kunna ge oss ett bra representativt svar och utifrån 
det generaliseras.   
 
Vid utformning av intervjufrågor till Marie Linde Persson togs stöd av enkäten samt den teori 
som vi valt att använda oss av gällande identitet och kommunikation. För att med hjälp av den 
utforma så relevanta frågor som möjligt samt att se till att frågorna behandlar det vi avser att 
undersöka.   
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3. MÖBELBRANSCHEN OCH FÖRETAGET IKEA 
I kapitlet kommer vi börja med att presentera möbelbranschen. Därefter presenteras 
historien bakom IKEA, företagets affärsidé, vision och personalidé samt hur 
organisationen ser ut.    

3.1 Möbelbranschen 
Möbelindustrin i Sverige har förekommit sedan 100 år tillbaka i tiden och år 1914 bildade 
några möbelfabrikanter ett branschförbund för att ta tillvara på sina intressen. År 1918 
drabbades möbelbranschen av en nedgång och flera fabriker gick i konkurs på grund av 
överproduktion. Någon möbelexport förekom inte vid denna tidpunkt utan importen tog fart 
(Arwidsson 2006). 
 
Ett företag som i stor grad har bidragit till den svenska möbelbranschen är IKEA. Genom att 
sälja hemmöbler till mycket konkurrenskraftiga priser så ansågs de av konkurrenterna som 
möbelbranschens största fiende (Arwidsson 2006). Mats Wallin skriver i artikeln ”Halva 
svenska möbelbranschen har somnat i soffan” (www.DagensHandel.se) att den svenska 
möbelbranschen behöver en ”extreme makeover” då den har varit väldigt stillastående i 
förhållande till utvecklingen inom bland annat modebranschen. Han anser att de traditionella 
möbelvaruhusen, med vissa undantag, inte inför några större förnyelser. Mats Wallin skriver 
även att IKEA i nuläget intagit 41 procent av möbelmarknaden i Sverige och intresset för 
heminredning med åren har ökat hos svenska folket (www.dagenshandel.se). 
 

3.2  Historien bakom företaget IKEA  
IKEA startade sin verksamhet för sex decennier sedan i en liten by, vid namn Agunnaryd, i 
Småland. Företaget är i nuläget en av världens största möbelkedjor, då de finns i ett 30-tal 
länder runt om i världen (www.ikea.se). 
 
Grundaren till IKEA, Ingvar Kamprad, föddes år 1926 i Småland. Redan som pojke hade han 
intresse av att göra affärer. Allt började med att han cyklade runt och sålde tändstickor till sina 
grannar. Med tiden kom Ingvar Kamprad på idén att inhandla stora partier tändstickor från 
Stockholm som han sen sålde i askar till ett lågt pris. Trots detta gjorde han fortfarande vinst. 
Efter att ha sålt tändstickor gick han över till att sälja fisk, frön samt juldekorationer och efter 
det kulspets- och blyertspennor (Torekull 2005).  
 
När Ingvar Kamprad fyllt 17 år fick han en present i form av pengar av sin far för att kunna 
slutföra sina studier. Pengarna användes för att etablera den egna affärsverksamheten som fick 
namnet IKEA. IK står för Ingvar Kamprads initialer, E står för första bokstaven i Elmtaryd 
(namnet på bondgården där han växte upp) och A kommer från Agunnaryd (byn där han växte 
upp). De produkter som såldes i detta skede var pennor, tavelramar, plånböcker, klockor, 
smycken, nylonstrumpor och bordslöpare (www.ikea.se).  
 
År 1945 startade Ingvar en postorderservice, på grund av att han som enda säljare hade svårt 
att hinna med alla hembesök. De första annonserna kom vid denna tid ut i lokaltidningen och 
produkterna sändes ut med hjälp av en mjölkvagn till närmaste tågstation. Två år senare 
infördes möbler i IKEA:s sortiment och Ingvar såg chansen till att bli möbelförsäljare av 
större skala. Vid den här tidpunkten tog han beslutet att inte sälja de andra produkterna längre 
utan att istället endast fokusera på lågprismöbler (www.ikea.se). 
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År 1953 öppnade Ingvar en möbelutställning i Älmhult och IKEA hade nu fokus på produkter 
för heminredning. Det var nu som kunderna för första gången kunde se och ta på möblerna 
innan de anskaffade dem. Fem år efter detta invigdes det första IKEA-varuhuset i Älmhult 
och medförde att de blev den största möbelutställaren i Skandinavien. Det första IKEA-
varuhuset som öppnades utanför Sverige var i Oslo år 1963. Vidare öppnades ett varuhus i 
Stockholm (år 1965). IKEA:s första etablering utanför Skandinavien var utanför Zürich i 
Schweiz (år 1973). Med tiden öppnades fler och fler varuhus runt om i världen och i nuläget 
finns det totalt 253 IKEA-varuhus i 35 länder/territorium (www.ikea.se). 
 

3.2.1 Företagets affärsidé, vision och personalidé 
IKEA vill svara mot ett behov av möbler och inredning hos människor över hela världen med 
olika behov, smaker och plånböcker och som vill skapa en bättre vardag genom att förbättra 
sina hem. Enligt IKEA är det ingen konst att tillverka dyra och stilfulla möbler, men att 
tillverka oömma och vackra möbler till lägre priser är desto svårare. Därför är grunden till 
deras affärsidé att samarbeta med deras kunder. IKEA kan få bra avtal genom skickligt 
samarbete mellan deras formgivare, leverantörer och inköpare, vilket leder till att kunden får 
betala ett lågt pris för produkterna (www.ikea.se). IKEA:s affärsidé lyder enligt följande:  
”Att erbjuda ett brett sortiment, form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar till så låga 
priser att så många som möjligt får råd att köpa dem!” (www.ikea.se) 
 
Företagets vision är: ”Att skapa en bättre vardag för de många människorna”. Med många 
människor menar IKEA de som har tunna plånböcker. Vad som framgår av både affärsidén 
och visionen så är det priset som genomsyrar hela företaget och vilket alla anställda ständigt 
arbetar med. Principen inom företaget är att prislappen utformas först (IKEA facts and figures 
2006). 
 
IKEA:s personalidé lyder enligt följande;”Att ge enkla, ärliga människor möjligheten att 
utvecklas både som individer och i sina yrkesroller, så att vi tillsammans och med stort 
engagemang kan skapa en bättre vardag för oss själva och våra kunder” (Vår personalidé 
1999). Det är medarbetarna som gör företagets vision till verklighet. Därför är det viktigt att 
medarbetarna får en bra utbildning och att det förekommer träffar med jämna mellanrum. 
IKEA använder beteckningen medarbetare istället för anställd på grund av att oberoende 
vilken roll personen har i företaget är den betydelsefull.  
 

3.2.2 Organisationen 
Vid IKEA:s etablering ville Ingvar Kamprad att det skulle förekomma en familjekänsla inom 
företaget. Känslan finns i nuläget fortfarande kvar trots den stora internationella utbredningen 
av företaget. Nytänkande, att inte ha rädsla för att göra misstag och dess enkla ursprung har 
utformat den speciella IKEA-kulturen. Värderingar som tillsammans, respekt, enkelhet och 
kostnadsmedvetenhet förekommer också. Andra viktiga delar i IKEA:s kultur är självkritik, 
ödmjukhet och förmåga att komplettera de egna svagheterna (IKEA facts and figures 2006). 
 
IKEA har i nuläget ett brett sortiment och arbetar ständig med att utveckla det, för att kunna 
tillfredsställa kundens efterfrågan. Grundaren själv, Ingvar Kamprad, är hela tiden med och 
bidrar med viktig information till företaget genom att vara en konstant granskande 
varuhuskund, inspektör av kvalitet och koncept, idégivare och visionär. Ingvar Kamprad har 
även en strategi som förts in, vilket utgör en viktig del av företaget. Strategin är att ständigt 
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fråga kunden vad som kan göras bättre (www.ikea.se) 
 
Ingvar Kamprad har även varit angelägen om att skapa en organisation som står för 
långsiktighet, säkerhet och oberoende. Idag finns det, som nämnts tidigare, totalt 254 varuhus 
i 35 länder/territorier. IKEA-koncernen har totalt 225 varuhus i 24 länder (februari 2007). 
Därutöver finns det 29 varuhus i 15 länder/territorium som ägs/drivs av franchisetagare 
utanför IKEA- koncernen (www.ikea.se). 
 
IKEA-koncernen ägs av en stiftelse vid namn INGKA Foundation, som har sitt säte i Holland, 
och koncernen omsatte hela 17,8 miljarder EURO verksamhetsåret 2005 (1 september – 31 
augusti 2006). Fördelningen på omsättningen per region var: Europa 80 %, Nordamerika 17 
% samt regionen Asien och Australien 3 %. De fem största försäljningsländerna som IKEA 
sålde produkter till under verksamhetsåret var Tyskland, Storbritannien, USA, Frankrike och 
Sverige, medan de fem största inköpsregionerna var Kina, Polen, Sverige, Italien och 
Tyskland (www.ikea.se). 
 
 
 

Stichting 
INGKA 

Foundation 

INGKA 
Holding B.V. 

Sortiment 
IKEA of Sweden 

utvecklar sortimentet 
som omfattar 9500 

produkter. 

Försörjning 
IKEA har: 

45 inköpsservicekontor i 31 
länder, 1 300 leverantörer i 54 
länder, 26 distributionscentra 

och 10 kunddistributionscentra 
i 16 länder. 

Swedwood Gruppen har: 
36 fabriker och sågverk i nio 

länder. 
 

Försäljning 
IKEA koncernen har 

225 varuhus i 24 
länder och är den 

största 
franchisetagaren 

till IKEA konceptet, 
som ägs 

av Inter IKEA 
Systems B.V. 

 

IKEA Services B.V. 
IKEA Services AB 

 
Arbetet inom 

koncernen stöds av nio 
staber i Holland 

(IKEA Services B.V) 
och i Sverige (IKEA 

Services AB) 

Stiftelsen. 
IKEA koncernen ägs av en stiftelse, 

Stichting INGKA Foundation, som har 
sitt säte i Holland.  

Moderbolaget 
INGKA Holding B.V är moderbolaget 
till samtliga bolag i IKEA koncernen. 

The IKEA Group 

IKEA koncernen 
Består av ett flertal bolag – från 
industrigruppen Swedwood till 
försäljningsbolagen som äger 
varuhusen i respektive land.

 

 
Figur 2: IKEA koncernen (http://www.ikea.com) 
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4. TEORI 
Kapitlet utgörs av de teorier som vi valt att använda oss av och som utgör grunden för 
att kunna besvara våra problemformuleringar. Inledningsvis beskrivs vad ett 
varumärke är och därefter dess funktioner, identitet och image samt Brand Equity. 
Avslutningsvis presenteras olika verktyg som kan användas för att kommunicera ut en 
identitet.   

4.1 Historien bakom varumärket 
En potentiell förklaring till varför märkning som företeelse uppkommit är att människan hade 
ett grundläggande behov av att visa olika föremåls tillhörighet. Märkning har gamla anor; den 
första typen av märkning som är historiskt bevisad är brännmärkning av boskap. I Egypten 
finns forntida väggmålningar som porträtterar brännmärkning av olika djur. Trots detta är 
nutidens varumärke ett tämligen sent påhitt. Engelskans ord för varumärke, ”brand”, är en 
koppling mellan det moderna varumärket och den ursprungliga formen av märkning. Ordet 
finns kvar i det engelska språket i sin ursprungsbetydelse, att brännmärka, och härstammar 
från det fornnordiska ordet brand (Melin 1999).  
 
Till de ting som märktes tidigast tillhör lerkärl från antikens Rom och Grekland, vanligtvis 
genom att placera krukmakarens namn på kärlets handtag. Även stenblock på egyptiska 
byggnader från 4000 f Kr märktes tidigt. Första gången märkning medvetet användes för att 
indikera en varas ursprung, var dock på romerska oljelampor av lergods (Melin 1999).  
 
Allteftersom det förindustriella samhället utvecklades till ett industrialiserat samhälle, 
tappades den personliga kontakten mellan tillverkare och köpare som ersattes av ett flertal 
mellanhänder. Om inte tillverkarna kunde återuppta kontakten med konsumenten skulle de 
hamna i händerna på grossisterna. Lösningen var att skapa ett varumärke och den idag stora 
utbredningen av varumärken hänger samman med industrialismens genombrott (Holger & 
Holmberg 2002).  
 

4.2 Vad är ett varumärke? 
Enligt Melin (1999) är definitionen av begreppet varumärke:  
”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet 
personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess 
förpackning förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en 
näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan.”   
 
Med denna definition menar Melin (1999) att det krävs två huvudsakliga krav för vad som 
kan kännetecknas som ett varumärke. Ett föremål måste både kunna återges grafiskt och 
kunna åtskilja en produkt från andra produkter, för att kunna betraktas som ett varumärke 
(Melin 1999). 
 
Ett företag har många tillgångar, varav varumärket har kommit att bli en av de mest 
värdefulla (Echeverri & Edvardsson 2002). Ett varumärke är alla de egenskaper som 
produkten/tjänsten innefattar som bland annat design, kvalitet, funktion och teknik, men även 
de känslomässiga värdena som kunden associerar med produkten/tjänsten (Eriksson et al 
1999). Till följd av de senaste årens utveckling har en ny syn på varumärket skapats. Tidigare 
har det endast varit ett verktyg vid marknadsföringen (Holger & Holmberg 2002). I nuläget 
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utgör det ett av företagets viktigaste konkurrensmedel då det används för att produkten lättare 
ska synas i mängden (Håkansson et al 1996). Den allt starkare konkurrensen har gjort att 
intresset för varumärken ökat, eftersom många insett värdet av att utveckla långsiktiga 
konkurrensfördelar (Holger et al 2002). Detta stöds av Echeverri och Edvardsson (2002) som 
talar om att märket har kommit att bli allt mer viktigt för kunden som ofta väljer ett märke 
med gott rykte.  
 
Ett varumärke kan inta ett flertal olika skepnader och de två vanligaste typerna av varumärke 
går under de juridiska beteckningarna ordmärke och figurmärke. Ordmärken är det vi kallar 
för varumärken och utgörs vanligtvis av ett namn som kännetecknar en viss produkt. Med 
figurmärken, däremot, menas vanligtvis konkreta eller abstrakta figurer som är utmärkande 
för en viss produkt och/eller företag. En så kallad logotyp är när ett ordmärke kombineras 
med ett figurmärke till en ”ordbild” (Melin 1999). 
 
För de lite större företagen kan varumärket fungera som ett slags substitut för den relation 
som de mindre företagen har med sina kunder. Det ger de större företagen möjligheten att 
berätta för kunden att den produkt/tjänst som företaget säljer representerar vissa värden. Detta 
kan dock aldrig kompensera en bra relation med eller kännedom om kunden, utan endast 
komplettera. När det kommer till kundlojalitet, så existerar det hos varumärket och inte hos 
den individuella produkten (Eriksson et al. 1999).  
 

4.3 Varumärkets funktioner 
Fyra olika aktörer på marknaden kan sägas ha intresse av ett varumärke; konsumenten, 
konkurrenten, märkesinnehavaren och lagstiftaren. Beroende på ur vems perspektiv ett 
varumärke betraktas, har det olika funktioner. Ur lagstiftarens perspektiv är varumärket en 
samhällsnyttig funktion, då den underlättar kommunikationen mellan marknadens aktörer och 
därigenom effektiviserar handeln. I lagen om varumärken ges uttryck för grundläggande 
spelregler för varumärkets användning, vilka lagstiftaren har fastställt. Ur 
märkesinnehavarens perspektiv ses varumärket som informationsbärare, identitetsbärare, 
positioneringsinstrument, konkurrensmedel samt tillväxtgenerator. Genom konsumentens 
perspektiv betraktas ett varumärke som en informationskälla, katalysator, garant, 
riskreducerare och imageskapare. Ur konkurrentens perspektiv ses varumärket som en 
informationskälla, prototyp samt inträdesbarriär (Melin 1999). 
 
Ett varumärke ger fördelar för säljaren då varumärket används som ett konkurrensmedel för 
att produkten ska sticka ut och synas på en marknad bland liknande produkter. Varumärket 
ger även fördelar för köparen eftersom det fungerar som en signal för kvalitet och ursprung 
(Uggla 2001).  
 
När ett nytt varumärke etableras krävs mycket arbete och kunskap för att kunna skapa ett 
starkt varumärke. Det som är viktigt att tänka på är att vara noggrann vid utformandet och 
uppbyggnaden på grund av dess avgörande roll i marknadsföringsprocessen (Uggla 2001). 
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4.4 Identitet och image  
När det handlar om varumärken är identitet och image två viktiga begrepp (Ericsson et al 
2001). Identitet är de signaler som sänds ut till kunden från företaget och image är den 
uppfattningen som uppstår i kundens medvetande om själva företaget. Vad som är viktigt för 
ett företag är att de har en påtaglig varumärkesidentitet som sen kan hjälpa till att skapa en 
fördelaktig image hos konsumenten (Urde 1997). Det som företaget ska sträva efter är att dess 
identitet och image ska stämma överens för att därmed kunna erhålla ett så starkt varumärke 
som möjligt (Ericsson et al 2001).  
 

4.4.1 Identitet 
Identitet är de signaler som företaget sänder ut. Signalerna förmedlas av avsändaren 
(företaget) till mottagaren (företagets intressenter) med hjälp av olika meddelandesignaler 
(Urde 1997).  
 
Varumärkesidentitet är enligt definitionen liktydigt med de unika associationer som 
märkesinnehavaren strävar efter att bygga upp. Vidare är identitet det som företaget vill vara, 
dock behöver detta inte betyda att de faktiskt är det. (Uggla 2001). 
  
För att kunden lättare ska känna igen produkten säljs nästan alla produkter på marknaden med 
varumärken, vilket ger produkten en identitet (Arfwidsson et al 2004). Behovet av att uttrycka 
sin identitet och göra sig synlig är stort i dagens samhälle, både vad gäller företag och 
människor. Den ständiga närvaron av varumärken, symboler och logotyper finns överallt som 
påminnelse om vilka vi är, vilka vi vill vara eller vilka vi borde vara (Holger et al 2002).  
 
Ett företag kan differentiera sig och på så sätt särskilja sig från sina konkurrenter, genom dess 
identitet. Det är en viktig förutsättning för ett företag att skaffa sig en identitet och genom den 
utveckla ett varumärke (Urde 1997). Framgångsrika varumärken har förmågan att utveckla 
starka personliga egenskaper i konsumenternas medvetande och det är dessa egenskaper som 
styr människans konsumtionsval (Holger et al 2002). Det som krävs för att märkesidentiteten 
skall bli konkurrenskraftig över tid är stabilitet och ihärdighet i utvecklingen av identiteten. 
När en märkesidentitet utvecklas är målet att förmedla ett känslobetonat mervärde. Skapandet 
av en unik identitet är en relativt komplex process som bland annat påverkas av 
märkesproduktens namn, personlighet, ursprung, distribution och användning. Av allt att 
döma är varumärkesnamnet den viktigaste identitetsbärande faktorn (Holger et al 2002).   

 

4.4.2 Identitetssystem 
Enligt Aaker (1996) finns en modell för hur varumärken ska skapa en varumärkesidentitet. 
Den kallas varumärkets identitetssystem och visas i figur 3 nedan. Varumärkesidentiteten 
består av tre olika huvuddelar; kärnvarumärkesidentitet, utvidgad identitet samt värdelöfte. 
Kärnidentitet är grunden i modellen vilket omfattar företagets kärnvärderingar, det vill säga 
det varumärket står för. Vidare ska kärnidentiteten ligga till grund för företagets agerande 
samt motsvara de associationer företaget vill skapa hos kunderna när de hör varumärket 
nämnas. Precis som hos individer, vilka har värderingar som styr och skapar deras uppfattning 
om verkligheten samt dess sätt att agera, så har varumärket ett antal kärnvärderingar eller 
unika kvaliteter som inte förändrar sig. Förutom kärnan finns det faktorer i identiteten som 
kan förändras och anpassas på olika marknader. Faktorerna utgör varumärkets utvidgade 
identitet. Till sist ska identiteten innehålla ett värdelöfte med funktionella, emotionella och 
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självuttryckande fördelar. Vissa varumärken har endast ett funktionellt löfte, andra ett 
emotionellt och en tredje alternativform kombinerar funktionella, emotionella och 
självuttryckande fördelar. I Aakers (1996) identitetsbeskrivning utgår han från fyra allmänna 
perspektiv; produkt, organisation, person och symbol. De fyra perspektiven innehåller i sin 
tur 12 dimensioner, som visas i figuren nedan, som var och en bidrar till att bygga och dela in 
varumärkets identitet. Ett varumärke behöver dock inte använda sig av alla perspektiven, men 
i byggandet av ett varumärke bör företaget ha dem i åtanke när de vill uttrycka vad 
varumärket ska stå för i kundens medvetande.  Det är endast en av dessa fyra perspektiv som 
bildar kärnan i identiteten, vilken är oföränderlig. De andra tre utgör den utvidgade 
kärnidentiteten, vilka kan förändras samt anpassas till olika marknader (Uggla 2001). 
 
 

Utvidgad 
kärnidentitet 

Figur 3; Identitetssystem (Uggla 2001, tolkad efter Aaker) 

VARUMÄRKE 
SOM PRODUKT 

* Produktomfång 
* Produktattribut 
* Kvalitet/värde 
* Användning 
* Användare 
* Ursprungsland 

VARUMÄRKE 
SOM 

ORGANISATION 
* Organisations- 
attribut (t.ex. 
innovativ, 
konsument-
orienterad, 
trovärdig) 
* Lokal vs global 
 

VARUMÄRKE 
SOM PERSON 

* Personlighet 
(t.ex. äkta, 
energisk) 
* Varumärkes-   
kundförhållande 
(t.ex. kompis, 
rådgivare) 

VARUMÄRKE 
SOM SYMBOL 

* Synlig image och 
metafor 
* Varumärkes-
härkomst 

 

Kärna

 
 
I produktperspektivet kan bland annat kvalitet, attribut och ursprungsland betonas. Det är 
dock en riskfylld strategi att bygga varumärket kring produkten på grund av att dess livscykel 
kan vara av kort karaktär. Vad som oftast är intresseväckande men komplicerat är att skapa 
associationer kring organisationen. Detta på grund av att det är svårt att motbevisa argument 
som berör företaget och att de ofta upplevs som spännande. Det som dock är grunden för den 
relation som varumärket kan skapa med kunden är varumärkets personlighet, vilken är 
tämligen lätt att ladda och inverka på. Avslutningsvis fungerar symbolen som ett ankare och 
kring denna kan de övriga associationerna hängas upp. Symbolen kan vidare bli så stark att 
den tränger in i kulturen (Uggla 2001). 
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4.4.3 Identitetsanalys 
Ett företag måste ständigt utveckla varumärkets identitet och regelbundet genomföra en 
identitetsanalys för att kunna bedöma om den nuvarande identiteten är tillräckligt 
kännetecknande och attraktiv. I en analys av detta slag undersöks bland annat konsumenternas 
uppfattningar om det egna varumärket. Vad som bör finnas i åtanke är att processen för att 
förändra ett varumärkes identitet ofta tar lång tid och kräver tålamod och målmedvetenhet 
(Melin 2001).  
 
Identitetsanalysen kan få fyra olika utfall, vilka är: 

1 Företaget behöver inte vidta några åtgärder om de är nöjda med sin befintliga identitet 
samt att identiteten överensstämmer med varumärkets image.  

2 Företaget måste utföra förändringar om de är nöjda med sin befintliga identitet, men 
kundens uppfattning om varumärket inte stämmer överens med företagets. Detta 
medför att företaget måste analysera sin marknadskommunikation för att skapa en 
förändrad image.   

3 Företaget måste implementera en förändringsprocess om det inte är nöjd med sin 
befintliga situation, så att den identitet företaget vill uppnå upplevs som relevant och 
trovärdig.  

4 Efter att ett företag har förnyat sin identitet måste detta kommuniceras ut till kunderna. 
Syftet med den nya identiteten är att den stämmer överens med företagets image 
(Melin 2001). 

 

4.4.4 Image 
Image är den uppfattning som en viss målgrupp har om ett varumärke, det vill säga de 
associationer dessa har till varumärket (Echeverri & Edvardsson 2002). Associationerna 
åstadkoms bland annat genom rykte, erfarenhet, reklam och service (Randall 2001). Den 
information konsumenten tar till sig om produkten kan upplevas både logiskt och 
känslomässigt, vilket gör att varumärket får en symbolisk betydelse som i sin tur spelar en 
stor roll för dess image (Holger et al 2002). 
 
Ett företag kan utveckla en image för alla produkter/tjänster och bör därför ha en klar bild av 
vilka signaler de vill sända till kunden innan kommunikationen sätter igång. Fenomenet image 
riktas både inåt mot den egna personalen och utåt mot kunder. Det är viktigt att inte komma 
ifrån verkligheten, eftersom det kan leda till att tillförlitligheten försvagas. Om en image blir 
felaktig, det vill säga falsk, kan det föra med sig motgång både bland personal och bland 
kunder (Echeverri & Edvardsson 2002). 
 
Eftersom ett företag inte kan kontrollera varumärkets image är det av stor betydelse att de har 
en bra uppfattning om vad kunden har skapat sig för bild av företaget (Melin 1999).  
 

4.5 Brand Equity (varumärkeskapital) 
Brand Equity definieras enligt Aaker et al (2004) som följande:  
“Brand Equity is a set of assets and liabilities linked to a brand, its name or symbol, that add 
or subtract from the value of a produkt or service to a company and/or it´s customer.” 
 
Av definitionen framgår att det diskuteras värde i termer av tillgångar och skulder. Ansatsen 
betonar synen på varumärken som långsiktiga investeringar (Urde 1997). Värdet skapas 
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genom att varumärket underlättar informations- och tolkningsprocessen, ökar tryggheten i 
köpbeslutet samt ökar användartillfredsställelsen. Ett ytterligare sätt att förklara ett 
varumärkes värde för kunden är att se det som en riskreducering. Enligt detta resonemang 
ökar behovet och därmed värdet av ett varumärke i relation till den upplevda risken (Urde 
1997).  
 
Vid granskning av Brand Equity erhålls vetskap om bland annat kundlojalitet, vilket är 
betydelsefullt när identitet och image ska undersökas. Brand Equity genererar värde för både 
konsumenten och märkesinnehavaren. Har varumärket ett starkt eget värde är chansen större 
att kunna tillfredsställa sina kunder samt att det är lättare att motstå attacker från konkurrenter 
(Melin 1999). Värdet uppkommer genom en interaktion mellan konsumenten och varumärket. 
Interaktionen är en emotionell samt intellektuell stimulans som sker genom bland annat 
reklam, erfarenhet och användning. 
 
Aakers modell av Brand Equity utgår från begreppen varumärkeskännedom, 
varumärkesassociation, upplevd kvalitet och varumärkeslojalitet. Modellen fokuserar på det 
upplevda värdet hos konsumenten och hur detta kommer märkesinnehavaren tillgodo (Urde 
1997).  

Brand Equity

Association Varumärkes-
kännedom 

Kvalitet Lojalitet 

Figur 4; Brand Equity (Urde 1997) 

 

4.5.1 Varumärkeskännedom 
Märkeskännedom handlar om att göra konsumenten medveten om märkesproduktens existens 
och detta är en av märkesinnehavarens viktigaste uppgift. Detta är av stor vikt på grund av det 
stora utbudet av märkesprodukter på marknaden och ett allt mer tilltagande informationsbrus. 
Märkeskännedom brukar defineras enligt följande: ”the ability of a potential buyer to 
recognize or recall that a brand is a member of a certain product category” (Melin 1999).  
 
Det finns flera olika skäl till att märkeskännedom är av stor betydelse. Inledningsvis är 
märkeskännedom det första steget i märkesinnehavarens ambition att generera en bindning 
mellan märkesprodukten och konsumenten. Alltså en förutsättning för att märkesassociationer 
ska kunna skapas hos konsumenten. Ett annat skäl till att märkeskännedom är av stor 
betydelse är att det frambringar känsla av gemenskap och förtrogenhet som är en premiss för 
att det ska skapas preferenser för en märkesprodukt. Avslutningsvis är märkeskännedom 
viktigt då ett stort antal konsumenter förutsätter att ett välkänt varumärke visar på en bra 
märkesprodukt (Melin 1999).  
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Vid skapandet av märkeskännedom är det viktigt att kunden konstant bearbetas med erinrande 
reklam. Det räcker alltså inte bara att oavbrutet upprepa varumärkets namn utan att hela tiden 
försöka skapa positiva associationer hos kunden genom reklam. Vad som inte bör glömmas 
bort är att det viktigaste inte är att varumärket är känt utan vad det är känt för (Melin 1999).     
 

4.5.2 Association 
Varumärket skapar förväntningar som baseras på kunders tidigare upplevelser, erfarenheter 
och företagets image. Beroende på hur förväntningarna infrias så skapas associationer till 
varumärket. För marknadsföraren handlar det om att uppfylla givna löften och förväntningar, 
skapa en god känsla och ge en bra upplevelse (Eriksson & Åkerman 1999). 
 
Upplevs inte relevanta skillnader mellan de olika märkesprodukterna i en kategori, kommer 
priset att spela stor roll i beslutsprocessen. För att undvika priskonkurrensen måste 
märkesinnehavaren försöka förknippa märkesprodukten med värden som skapar starka och 
positiva märkesassociationer. Även om konsumenten inte har provat en viss märkesprodukt är 
det vanligt att konsumenten har en bestämd uppfattning om varumärket. En av de viktigaste 
märkesassociationerna är upplevd kvalité (Uggla 1999).   
 
Genom marknadsföring är det möjligt för företag att ta de associationer som finns till en 
produkt och överföra dessa till det varumärket under vilket produkten står. En kund kan till 
exempel dra slutsatsen att en produkt håller en viss kvalitet, eftersom det är ett visst företag 
som tillverkar den. Associationer som finns till ett varumärke kan variera eftersom ett märke 
har ett flertal sidor. Två av de viktigaste är image samt identitet och om dessa två elementen 
inte stämmer överens finns risken för att trovärdigheten för ett varumärke försvinner 
(Echeverri & Edvardsson 2002).  
 

4.5.3 Kvalitet 
En produkts kvalité kan definieras som följande: ”Kvalitet – förmågan att tillfredsställa 
marknadens eller kundens förväntningar, behov och krav.” ( Jönson 1986) 
 
Det är marknaden, kunden, som bestämmer kvaliteten (Jönson 1986). Uppfylls 
förväntningarna om produkten vid användandet blir kunden troligtvis tillfredsställd och 
betraktar att produkten är av hög kvalitet. Om produkten däremot inte uppfyller kundens 
förväntningar kommer troligtvis produkten att anses vara av låg kvalitet (Sandholm 1988). 
Det är inte bara en produkts fysiska egenskaper, utan även den information och de tjänster 
som företaget erbjuder, som kunden bedömer. Hur effektivt och hur väl alla aktiviteter 
genomförs i företaget har betydelse för att kunna skapa lönsamhet i ett företag (Jönson 1986). 
Uppstår brister i kvaliteten ger detta ett minskat förtroende hos kunden och kan resultera i att 
företaget mister marknadsandelar (Sandholm 1988). 
 
Det kommer alltid att finnas något som kan förbättras, vilket gör kvalitetsutveckling till en 
ständig kamp. Med kunden i fokus kan kvalitet utvecklas och verksamheten förbättras. Det är 
dock viktigt att alla inom verksamheten medverkar i utvecklingen av kvaliteten och strävar 
mot gemensamt uppsatta mål (Gavin 1988)  
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4.5.4 Lojalitet 
Gårdagens marknadsförare trodde att den viktigaste talangen var att hitta nya kunder. Något 
som dagens marknadsförare är eniga om är den motsatta. Nu är det primära att behålla och få 
kunden att växa. En förlorad kund innebär en större förlust för företaget än bara nästa 
försäljning, eftersom de går miste om de framtida förtjänsterna av kundens inköp under 
dennes livstid (Kotler 1999). Fokus på befintliga kunder beror delvis också på att en mängd 
tjänster skapats kring lojalitet; att det skett en utveckling inom de medier med vilka 
marknadsföraren kan nå kunder. Kundlojalitet är i nuläget den viktigaste förutsättningen för 
långsiktig lönsamhet och tillväxt (Söderlund 2001). 
 
Om kundens associationer till varumärket är positivt leder detta till att de fortlöpande 
återkommer till företaget, en lojalitet har skapats (Uggla 2001). Vill ett företag ha lojala 
kunder måste de försöka identifiera vilka faktorer som driver kundernas lojalitet. Det finns 
orsaker till att kunder är lojala och enligt Söderlund (2001) delas de bidragande faktorerna in i 
två grupper. Den första är faktorer som fastlägger att kunden verkligen vill fortsätta att ha 
relationen, därför att lojaliteten tillfredsställer kundens behov eller på andra sätt behagar 
kunden. Den andra är faktorer som begränsar kundens alternativ till den valda leverantören 
(Söderlund 2001).  
 
Ett allmänt påstående är att ”den nöjda kunden är lojal”. Faktum är emellertid att det finns ett 
stort antal lojala kunder som inte är nöjda, på samma gång som det finns gott om nöjda 
kunder som inte är lojala. Kundnöjdhet är den mest vanligt förekommande förklaringen till 
kundlojalitet och är en drivkraft till att kunden blir lojal. Den huvudsakliga orsaken till att en 
nöjd kund inte är lojal beror på en förändring i kundens syn på matchningen mellan de egna 
behoven och leverantörens erbjudande (Söderlund 2001). 
 

4.6 Kommunikation 
Vid uppbyggnaden av en stark märkesidentitet är en av de viktigaste faktorerna varumärkets 
personlighet. Varumärkets personlighet utgör en sammanfattning av företagets identitet och 
bygger på de värderingar som finns i organisationen. Personligheten utgör grunden för 
varumärkets kommunikation. Det är i företagets externa kommunikation som företaget 
indikerar vem varumärket är, vad de vill uppnå samt vad de står för. Kommunikationen ger 
varumärket en röst som, tillsammans med ton, koder och stil, avspeglar den interna 
märkesidentiteten (Urde 1997).  
 
Enligt Kotler (1999) faller kommunikationsverktygen i fem breda klasser, vilka är; reklam, 
Sales Promotion (säljstöd), Public Relations (PR), personlig försäljning och 
direktmarknadsföring.  
 
Reklam är det mest kraftfulla verktyget för att bygga upp kännedom om ett företag, produkt, 
tjänst eller idé. Med reklam kan ett företag nå ut till ett stort antal individer, dock är det ett 
opersonligt sätt att kommunicera. Om reklamen är kreativ kan en kampanj bygga upp image 
och även ett mått för preferens eller i alla fall acceptans för varumärket. Syftet med reklam är 
att bygga upp ett varumärke så att fler och fler vet vad ett företag står för och vad de erbjuder.  
I marknadsverktyget reklam ingår bland annat tryckta och tv- eller radiosända annonser, 
broschyrer, affischer & reklamblad samt reklamskyltar (Kotler 1999).   
 
Reklam genererar inte omedelbart till försäljning utan har främst en inverkan på tanken inte 
beteendet (Kotler 1999). Det som påverkar beteendet är Sales Promotion (SP) vilket syftar till 
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att öka försäljningen genom temporära åtgärder. Detta sätt skapar mervärde för kunden (Fill 
2002). Kunden kan exempelvis höra om ett erbjudande, en chans att vinna något eller erhålla 
en gåva. Det är i detta ögonblick som kunden agerar (Kotler 1999). Det som dock är 
besvärligt med Sales Promotion är att kunna genomföra dessa moment utan att 
försäljningsökningen efter aktiviteten resulterar i en nedgång vilket betyder att nettoeffekten 
blir noll. Aktiviteterna måste alltså ladda varumärkesbilden och inte urholka den (Nilson 
1999). Exempel på SP är kampanjer, tävlingar samt prissänkningar (Fill 2002).   
 
Public Relations har som syfte att ge samt upprätthålla en positiv bild av företaget och dess 
produkter. Med detta verktyg riktar företaget sig till alla intressenter. PR kan anses vara ett i 
hög grad effektivt vapen för att kunna ladda ett varumärke och fungerar lika bra för ett litet 
märke som för ett stort (Nilson 1999).  Exempel på PR är marknadsföring vid event samt 
sponsring (Fill 2002).  
 
Personlig försäljning är personlig kommunikation och den mest effektiva formen av 
kommunikationsverktygen. Med denna metod går det bland annat att skapa en dialog, 
förklara, avläsa kundens sätt att reagera samt anpassa ett budskap. Detta kan vara ett mycket 
effektivt tillvägagångssätt och det är oftast en kostnadsfråga som gör att ett företag inte väljer 
att använda sig av denna metod. Det är dock inte bara kostnaden som avgör detta utan också 
kundens vilja/tid att ta emot besök (Nilson 1999).  Personlig försäljning kan bland annat 
handla om säljpresentation, provexemplar samt mässor & visningar (Fill 2002).   
 
Med direktmarknadsföring vill företaget leverera individualiserade budskap och bygga 
relationer med individuella kunder (Fill 2002). Med avseende på målinriktad kommunikation 
är det bara personlig försäljning som överträffar direktmarknadsföring. Den möjlighet som 
erhålls med direktmarknadsföring är att företaget kan göra en specialanpassning, vilket ger 
företaget chansen att mäta vilken form som är mest effektiv (Nilson 1999). Inom detta verktyg 
ingår bland annat kataloger, utskick, telefonförsäljning, elektronisk handel samt e-post (Fill 
2002).   
 
De senaste åren har det blivit allt vanligare att marknadsföra sig via Internet. I och med detta  
har strategier för att bygga varumärken fått en allt större betydelse (Carlén 2002). Internet är 
en marknadsföringskanal som når ut till många individer runt om i världen på ett ögonblick 
utan kostnad (Kotler 1999).  
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5. EMPIRI 
I empirikapitlet redovisas resultaten från enkätundersökningen samt från intervjun. 
Gällande enkätundersökningen kommer frågorna att redovisas var för sig i text och 
stapeldiagram med en kort kommentar till vissa frågor. Frågorna redovisas i samma 
ordningsföljd som i enkäten. Intervjun kommer också att presenteras fråga för fråga i 
den följd som intervjun genomförts.        

5.1 Resultatredovisning av enkät 
Empirin från enkäten är främst uppdelad i tre delar. Den första delen visar en 
sammanställning av vilka respondenterna är. Den andra delen redovisar resultatet gällande 
faktorer som berör möbler/heminredning överlag, medan den tredje och sista delen visar 
respondenternas uppfattningar gällande företaget IKEA.  

 

5.1.1 Del 1 - Bakgrundsfrågor 
I denna del presenteras resultaten från de bakgrundsfrågor som respondenterna fått svara på 
gällande kön, ålder och civilstånd. Vidare har respondenterna fått besvara om de har barn i sitt 
hushåll, vart de är bosatta samt vad de har för sysselsättning.  

 
Fråga 1 – Kön? 
Diagram 1 nedan visar på att fördelning mellan könen inte är en helt jämn, då 39 % utgörs av 
män och 61 % kvinnor. Anledningen till detta, enligt oss, är att det var lättare att få kvinnor att 
besvara enkäten än män.  

 
Antal respondenter: 100 st 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

       39 % 

          61 % 

1         Man 2       Kvinna 
 

Diagram 1; Kön 
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Fråga 2 – Ålder? 
I vår enkät har vi valt att starta åldersintervallet för undersökningen vid 15 år beroende på att 
yngre personer än detta inte har eget hushåll utan oftast bor hemma. Antalet respondenter 
inom varje ålderskategori och kön går att utläsa av tabell 1 nedan. Gällande våra 
åldersgrupper så finns alla åldersintervall representerade och tabellen visar på att åldern  
26-35 utgör den dominerande gruppen. Denna uppgår till 37 % och av dessa är de flesta 
kvinnor. Att utfallet blev enligt detta är dock inget strategiskt tänkande från vår sida utan 
enbart slump. Den grupp som utgör minoritet är respondenter i åldern 65 och äldre. Som 
nämnts tidigare var det svårt att få män att besvara enkäten, vilket främst gällde denna 
ålderskategori. Även åldrarna 36-45 utgör minoritet, vilket även skett slumpmässigt.  
 

Ålder Män Kvinnor Totalt 
15-25 10 17 27 
26-35 14 23 37 
36-45 6 6 12 
46-65 7 10 17 
65< 2 5 7 
Totalt 39 61 100 

 
Tabell 1; Ålder 
 
Fråga 3 & 4 – Civilstånd & barn i hushållet? 
I fråga 3 är syftet att ta reda på respondenternas civilstånd, vilket visar på att majoriteten av de 
tillfrågade är gifta (32 %) följt av ensamstående (30 %) och sambos (25 %). Flickvän/pojkvän 
(8 %) samt särbo (5 %) utgör en mindre del av de svarande vilket kan ses i diagrammet nedan. 
Vår nästkommande fråga (fråga 4) var av intresse för att se om respondenterna har barn i 
hushållet och där svarade 27 av de 100 respondenterna ja. De 27 finns representerade i alla 
åldersgrupper förutom kategorin 65 år och äldre. Denna fråga syftar enbart på om 
respondenterna har barn i hushållet i nuläget och inte om de har barn. Vad som även framgick 
var att majoriteten av de tillfrågade enbart har ett barn i sitt hushåll.  
 

Antal respondenter: 100 st 
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       Diagram 2; Civilstånd  
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Fråga 5 – Är du bosatt i Karlstad kommun? 
Av samtliga respondenter är 83 stycken bosatta i Karlstads kommun. De övriga parterna är 
bosatta i närliggande kommuner så som Hammarö, Skoghall, Forshaga, Kil, Grums, Vålberg 
och Sunne. Eftersom det rör sig om närliggande kommuner sker inget bortfall utan även dessa 
medverkar i undersökningen, då de är potentiella kunder till IKEA i Karlstad.  

Antal respondenter: 100 st 
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Diagram 3; Bosatta i Karlstad kommun  

 
Fråga 6 – Vilken sysselsättning har du? 
Vår nästkommande fråga gäller respondenternas sysselsättning. Svaren visar på att vi till 
största del nått ut till kategorin ”anställd” (51 %) och ”student” (33 %). Resterande kategorier 
(egen företagare, pensionär, arbetslös och annat) är av minoritet och de respondenter som 
utgör kategorin ”annat” är föräldralediga. Gällande denna fråga har dock vissa respondenter 
kryssat i mer än ett alternativ, men detta har vi tagit hänsyn till genom att procentsatsen 
beräknats utifrån detta. Antal svar per kategori har dividerats med det totala antalet svar som 
inkommit från respondenterna, vilket visas i diagrammet nedan.    

Antal respondenter: 100 st 
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Diagram 4; Sysselsättning 
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5.1.2 Del 2 - Möbler och heminredning överlag 
Avsikten med den andra delen av enkäten är att erhålla respondenternas konsumtion av 
möbler och heminredning. Vilka faktorer som inverkar på deras köp samt hur olika 
marknadsföringsmetoder påverkar dem.  
 
Fråga 7 – Hur ofta inhandlar du möbler? 
Vår första fråga i denna del berör hur ofta inköp av möbler sker och enligt diagrammet nedan 
går det att se att de flesta köper möbler någon gång om året (39 %) följt av mer sällan (31 %). 
En tänkbar orsak till att kategorin ”någon gång i halvåret” enbart uppnår 12 % kan bero på att 
möbler är en vara som ett hushåll inte inhandlar lika ofta som hushållsvaror, matvaror och så 
vidare. Åtgången på möbler inte är lika stor, de är av dyrare karaktär samt har längre 
livscykel.     

Antal respondenter: 100 st 
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Diagram 5; Inhandling av möbler 
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Fråga 8 – Hur ofta inhandlar du heminredning? 
Frågan berör heminredning och hur ofta respondenterna konsumerar detta. Diagram 6 nedan 
visar på att nästan hälften av de tillfrågade köper någon gång om året (49 %). Vidare utgör 
kategorin ”någon gång i månaden” 33 % och visar på att en tredjedel av respondenterna har 
stort intresse av att heminreda. I vår enkät hade vi även en kategori som löd; ”någon gång i 
veckan”, men ingen av respondenterna har valt att kryssa i detta alternativ. Detta är dock 
förståeligt och i efterhand insåg vi att vi kunde ha strukit den, men vid enkätutformningen 
valde vi att ta med den eftersom det finns många som har heminredning som intresse.    
 

Antal respondenter: 100 st 
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Diagram 6; Inhandling av heminredning 
 

Fråga 9 – I hur stor grad påverkar följande faktorer ditt val vid köp av möbler och 
heminredning? 
Frågan visar på de resultat vi erhållit genom att låta respondenterna svara på hur tio olika 
faktorer påverkar deras köp av möbler/heminredning på en skala mellan 1-7 där 1 är ingen 
påverkan och 7 är maximal påverkan. Faktorer är följande; kvalitet, pris, design, välkänt 
varumärke, brett sortiment/utbud, familj/vänner, mode, personal/service, färdigmonterat samt 
struktur i butik.  

För att beräkna ett medelvärde för samtliga tio faktorer har vi multiplicerat varje 
svarsalternativ med hur många som svarat inom varje kategori. Därefter har vi adderat 
summan för alla kategorier och sedan dividerat totalsumman med hur många som svarat på 
frågan (i detta fall 100 respondenter). För att vidare kunna bedöma de olika faktorerna utefter 
vår skala har vi valt att utforma följande intervall 
 

 1-1,9 Ingen påverkan 
 2-2,9 Mycket liten påverkan 
 3-3,9 Liten påverkan 
 4-4,9 Varken liten eller stor påverkan 
 5-5,9 Stor påverkan 
 6-6,9 Mycket stor påverkan 
 7       Maximal påverkan 
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Av diagram 7 går det att utläsa att den faktor som har störst påverkan är priset (5,7), vilket 
medför att de tillfrågade är priskänsliga. Medelvärdet för kvalitet hamnade på 5,5 vilket visar 
på att respondenterna anser att den har en stor inverkan vid köp. Även design (5,0) har stor 
påverkan på respondenten. Dessa tre utgör de viktigaste faktorerna vid konsumtionen av 
möbler/heminredning. De faktorer som varken har liten eller stor påverkan, alltså en 
medelstor påverkan, är följande; brett sortiment/utbud, personal/service samt struktur i butik. 
Resterande faktorer (välkänt varumärke, familj/vänner, mode och färdigmonterat) har enligt 
de tillfrågade liten påverkan.   
 

 A: Kvalitet 
 B: Pris 
 C: Design 
 D: Välkänt varumärke 
 E: Brett sortiment/utbud 
 F: Familj/vänner 
 G: Mode 
 H: Personal/service 
 I: Färdigmonterat 
 J: Struktur i butik 

 
Antal respondenter: 100 st 

 

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
             A       B  C  E   D     F     G   H I    J 

   5,7 

 5,0 

              3,7 

             4,7 

                 3,7    3,8 

                   4,7 

               3,5 

     5,5 

     H

           4,6 

Diagram 7; Fråga 9 – Påverkande faktorer  
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Fråga 10 – I hur stor grad påverkar följande marknadsföringsverktyg ditt val av 
varumärke vid köp av möbler/heminredning? 
Efter att vi erhållit svar om vad som påverkar respondenterna vid köp ville vi få svar på hur 
vissa marknadsföringsfaktorer påverkar deras konsumtion. Faktorerna är: tv-reklam, 
katalogutskick, tidningsannonser, Internet samt radio.  
 
Vad som framgår av diagrammet nedan så har katalogutskick stor inverkan på 
respondenterna. Tidningsannonser däremot har varken liten eller stor inverkan, vilket innebär 
en medelstor påverkan. Vad som har liten påverkan på de svarande är tv-reklam och Internet. 
Slutligen utgör radio det som har mycket liten påverkan.  
 

 A: Tv-reklam 
 B: Katalogutskick 
 C: Tidningsannonser 
 D: Internet 
 E: Radio 

 
Antal respondenter: 100 st 
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Diagram 8; Marknadsföringsverktyg 
 
 
 
Fråga 11- Finns det någon/några andra faktorer som påverkar ditt val? 
Den elfte frågan i enkäten gäller om det finns någon/några andra faktorer som påverkar valet 
vid köp av möbler/heminredning. Bortfallet i denna fråga var stort och av de fåtal som svarat 
framkom det bland annat att tidigare erfarenhet inom området har en viss avgörande roll. 
Även tillgängligheten av vad som finns inom räckhåll är av stor betydelse samt 
tidningsreportage om heminredning.   
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5.1.3 Del 3 - Frågor angående IKEA 
Den tredje och sista delen av vår enkätundersökning innehåller frågor kring IKEA. Dessa 
frågor ska hjälpa oss att förstå hur respondenternas köpfrekvens hos IKEA ser ut samt förstå 
deras uppfattningar om företaget.  
 
Fråga 12 – Innan du fick denna enkät kände du då till att IKEA ska etablera sig i 
Karlstad? 
Svaret på frågan blev högt då hela 97 % av respondenterna känner till att IKEA ska etablera 
sig, mot motsvarande 3 % som inte visste det. Den höga svarsfrekvensen som svarat ja anser 
vi är realistisk på grund av att IKEA:s etablering är en stor händelse för Värmland. IKEA:s 
etablering har även förekommit ett antal gånger i mediasammanhang.   
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Diagram 9; Medvetenhet om IKEA:s etablering 
 
 
 
Fråga 13 – Hur har du fått reda på det? 
Med utgångspunkt i föregående frågeställning frågade vi hur respondenterna har fått reda på 
att IKEA ska etablera sig i Karlstad. Majoriteten (59 %) svarade att de fått reda på det genom 
media. 31 % av respondenterna svarade att de fått reda på det från familj och vänner, vilket 
kan betyda att ”word-of-mouth-kommunikation” är av stor betydelse i detta sammanhang. Ett 
flertal av de svarande har dock valt flera av svarsalternativen. Detta kan indikera på att de är 
osäkra, eller inte kommer ihåg, hur de fick reda på det. Det skulle även kunna förhålla sig så 
att respondenterna, i detta fall, både uppmärksammat IKEA via till exempel media, men även 
hört det från arbetskamrater. Vi har, även här som i fråga 6, tagit hänsyn till detta genom att 
procentsatsen beräknats utifrån detta. Antal svar per kategori har dividerats med det totala 
antalet svar som inkommit från respondenterna, vilket visas i diagram 9 nedan.    
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Antal respondenter: 97st 
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Diagram 10; Medier som skapar medvetande 

 
Fråga 14 – Handlar du möbler hos IKEA?  
Därefter frågade vi respondenterna om de handlar möbler hos IKEA. 86 % svarade att de 
handlar möbler hos IKEA och 14 % svarade att de inte gör det, utan i andra butiker som bland 
annat Jysk, Rusta, Mio, Coop, Europamöbler och Walfrid Svensson. Utifrån vår undersökning 
visar detta på att majoriteten av de tillfrågade respondenterna handlar möbler hos IKEA.    
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Diagram 11; Möbelinköp hos IKEA 
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Fråga 15 – Hur ofta? 
Nedan visas fördelningen av hur ofta de 86 respondenterna, som svarat ja på föregående 
fråga, inhandlar möbler hos IKEA. En tydlig köpfrekvens av respondenterna som handlar hos 
IKEA kan ses. I genomsnitt handlar de en gång per år följt av mer sällan och mindre än vart 
annat år. Antalet respondenter som handlar någon gång i halvåret är 10 % av de samtliga 
respondenterna. Köpfrekvensens utseende förmodas bero på, som vi nämnt tidigare, att 
möbler inte inhandlas lika ofta som vissa andra varor. Vad som också kan tänkas ha en 
avgörande roll är avståndet om inköpet sker på IKEA, men i detta fall verkar det inte vara 
avgörande. Detta eftersom diagrammet stämmer ganska bra överens med diagram 5 som 
beskriver hur ofta möbler köps överlag. Alltså visar det på att avståndet trots allt inte har så 
stor betydelse utan att respondenterna ser värdet i att åka några mil för att handla hos IKEA.  
 

Antal respondenter: 86 st 
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Diagram 12; Köpfrekvens hos IKEA 
 
 
Fråga 16 – Handlar du heminredning hos IKEA? 
Frågan gäller om respondenterna handlar heminredning hos IKEA. 84 % av respondenterna 
svarade ja. De 16 % som svarade nej, handlar i andra affärer som Rusta, Jysk, Lagerhaus, 
Hemtex med flera. Några av respondenterna svarade att andra i hushållet/anhöriga sköter 
inköp av heminredning. Det låga värdet (16 %) som svarade nej på fråga 16 kan grunda sig i 
vart respondenterna är bosatta, vilket skiljer sig från diskussionen i föregående fråga om 
möbler. Då det i dagsläget inte finns ett IKEA-varuhus etablerat i Karlstad och det är cirka tio 
mil till närmsta IKEA som ligger i Örebro, så spelar det geografiska avståndet en avgörande 
roll och det faller sig naturligt att uppsöka heminredningsbutiker i närområdet kring Karlstad. 
Detta på grund av att heminredning kanske inte anses vara ett lika stort inköp som 
möbelinköpet samt att Karlstad erbjuder ett antal heminredningsbutiker, där priserna ligger 
ungefär inom samma prisklass som hos IKEA 
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Antal respondenter: 100 st 
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Diagram 13; Inköp av heminredning hos IKEA 
 
 
 
Fråga 17 – Hur ofta? 
När det gäller hur ofta respondenterna handlar heminredning hos IKEA, fråga 17, var 
fördelningen av de 84 respondenterna som svarat ja på föregående fråga följande; 84 % 
svarade att de handlar heminredning hos IKEA någon gång om året, 8 % svarade att de 
handlar någon gång i månaden och 8 % svarade att de handlar mer sällan. Det höga antalet 
som handlar heminredning hos IKEA kan jämföras med det värde som framkom i fråga 15, 
hur ofta respondenterna handlar möbler hos IKEA. Majoriteten svarade där att de handlar 
möbler en gång om året. Vi antar utifrån detta svar att respondenterna som handlar möbler en 
gång om året även passar på att handla heminredning vid samma tillfälle. Ingen av 
respondenterna valde svarsalternativet ”någon gång i veckan”, vilket medför att det inte är 
med i diagrammet. Detta kan till stor sannolikhet bero på det stora avståndet till IKEA och att 
möjligheten att besöka ett varuhus ett antal gånger i veckan inte är möjligt. Varför vi valde att 
ta med detta svarsalternativ, trots den lilla sannolikheten, beror på att vi hoppades fånga upp 
någon pendlare med mycket stort intresse för heminredning.  
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Antal respondenter: 84 st 
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Diagram 14; Köpfrekvens hos IKEA 
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Fråga 18 – I vilken grad stämmer IKEA överens med faktorerna nedan? 
Syftet med fråga 18 var att ta reda på hur väl olika faktorer (egenskaper) stämmer in på 
IKEA:s varuutbud. Respondenterna skulle betygssätta de olika faktorerna, precis som i fråga 
9, på en skala mellan 1-7, där 1 är synonymt med inte alls och 7 är synonymt med helt och 
hållet. Faktorerna var följande; bra kvalitet, bra pris, snygg design, välkänt varumärke, brett 
sortiment, mode, personal/service och struktur i butik.  
 
För att kunna bedöma de olika faktorerna har vi skapat ett intervall precis som i fråga 9. 
Intervallet har följande indelning; 

 1-1,9 Inte alls 
 2-2,9 Mycket lite 
 3-3,9 Lite 
 4-4,9 Varken eller 
 5-5,9 Bra 
 6-6,9 Mycket bra 
 7       Helt och hållet 

 
Vissa av respondenterna har svarat på frågan fastän de inte är kunder hos IKEA, vilket gör att 
svarsfrekvensen inte blir tillförlitlig till 100 %. Vad som framgår av diagrammet nedan är att 
IKEA stämmer mycket bra överens med ett bra5 pris. Faktorerna välkänt varumärke, brett 
sortiment, mode och struktur i butik anser respondenterna att IKEA uppfyller på ett bra sätt. 
Vad som däremot utgör kategorin ”varken eller” är kvaliteten som får det lägsta medelvärdet 
(4,7) följt av personal/service (4,9) och design (4,9). Överlag så är medelvärdet på de olika 
faktorerna ganska höga.    
 
 
 
 
                                                 
5  Definieras, enligt oss, som ett billigt och rimligt pris 
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 A: Bra kvalitet 
 B: Bra pris 
 C: Snygg design 
 D: Välkänt varumärke 
 E: Brett sortiment 
 F: Mode 
 G: Personal/service 
 H: Struktur i butik 

   
Antal respondenter: 97 st 
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    6,2 

        5,9            5,9 

     4,7       4,9      5,0       5,0      4,9 

1 2 3 4 5 6 7 8

 
Diagram 15; IKEA:s överensstämmande med åtta faktorer 

   A       B          C      D       E         F       H         G 

 
Eftersom priset har stor betydelse vid köp av möbler och heminredning, enligt fråga 9, så är 
detta en stor fördel för IKEA som lever upp till detta på ett mycket bra sätt.  Detta gör att de 
fångar kunder. Kvalitet ansågs enligt respondenterna ha en stor inverkan på deras köp, men att 
IKEA inte lever upp till det på samma sätt som önskas. Designen var den tredje faktorn som 
var avgörande vid köp och respondenterna har lyft fram att IKEA lever upp till det inom 
kategorin ”varken eller”. Vad som vidare har varken liten eller stor påverkan vid köp var 
brett sortiment/utbud, personal/service samt struktur i butik. IKEA stämmer dock bra överens 
med att de har brett sortiment, personal/service på IKEA upplevs vara av medelkaraktär och 
strukturen i butiken anses vara bra hos IKEA. Även om inte dessa tre faktorer har stor 
påverkan vid köp uppnår IKEA mer än vad som förväntas, vilket är mycket positivt. Att 
IKEA skulle vara ett välkänt varumärke stämmer bra, dock har denna faktor liten påverkan. 
Enligt undersökningen påverkas inte respondenterna i så stor utsträckning av modet, men 
IKEA som varumärke stämmer bra överens med mode.  
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Fråga 19 – Har du den senaste tiden iakttagit någon reklam från IKEA:s sida? 
I och med IKEA:s etablering i Karlstad under sommaren 2007 tyckte vi det kunde vara 
intressant att skaffa kunskap om respondenterna har uppmärksammat någon reklam, överlag, 
för IKEA den senaste tiden. På denna fråga svarade 70 % ja respektive 30 % nej.  
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1 2      Nej 

  30 % 

           Ja 

 
Diagram 16 – Iakttagelse av reklam från IKEA  
 
 
Fråga 20 – I vilken/vilka media? 
I diagrammet nedan är det möjligt att utläsa att 37 % av de svarande har observerat reklam för 
IKEA i tidningen, vilket enligt dem har varken stor eller liten inverkan vid deras köp. Vidare 
har 36 % av de svarande sett TV-sänd reklam och 12 % har uppfångat reklam via Internet. 
Dessa två har dock liten påverkan på konsumtionen. Av respondenterna har 8 % svarat 
”annat” (vilket innebär katalogutskick) och utgör den marknadsföringsmetod som har störst 
inverkan på respondenterna. Reklam på annonspelare har observerats av 5 % och 1 % har hört 
reklam för IKEA på radio, vilken har mycket liten påverkan vid köp. Slutligen har 1 % sett 
reklam i samband med events. Av de respondenter som svarat ja, 70 personer, har ett antal 
svarat på fler alternativ än ett, då de kan ha uppmärksammat IKEA-reklam på flera håll. Detta 
har även tagits hänsyn till vid beräkningen av procentsatserna. 
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Antal respondenter: 70 st 
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Diagram 17; Iakttagelse av reklam 

 TV  Annat  Event   Annons- 
  pelare 

   Radio Internet  Tidning 

 
 

5.2 Resultatredovisning av intervju 
För att kunna fastställa hur IKEA:s identitet ser ut genomfördes en intervju med Marie Linde 
Persson, ställföreträdande chef för IKEA Karlstad. Svaren som framkommit utifrån denna 
intervju presenteras nedan och kommer i analyskapitlet att kopplas till vår utvalda teori om 
identitetssystem och kommunikation. Kopplingen görs för att få underlag till en diskussion 
där vi jämför IKEA:s identitet med den image som framkommit av enkätundersökningen. 
 
 
1. Vad har IKEA för affärsidé? Hur ser IKEA:s affärsstrategi ut på längre sikt? 
IKEA:s affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment, form- och funktionsriktiga 
heminredningsartiklar till så låga priser att så många människor som möjligt får råd att köpa 
dem. Affärsidén gäller även på längre sikt.  
 
 
2. Vilken identitet vill Ni förmedla till era kunder? 
Den identitet IKEA vill förmedla till sina kunder, enligt Marie Linde Persson, är designade 
produkter med kvalitet till ett så lågt pris som möjligt.    
 
 
3. Vad utgör IKEA:s innersta kärna när det gäller identitet?  (Alltså kärnvärderingar eller 
unika kvaliteter som inte förändrar sig).  
Det som utgör IKEA:s innersta kärna när det gäller identitet är deras affärs- och personalidé.    
. 
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4. Hur väl stämmer IKEA överens med följande egenskaper på en skala mellan 1-7 där 1 är 
inte alls och 7 är helt och hållet?  

Marie Linde Persson har betygsatt hur väl de åtta faktorerna nedan stämmer med IKEA och 
hennes svar visas med tjock/understruken text.   

                  Inte alls                                 Helt och hållet 

A/ Kvalité                       1     2     3     4     5     6     7 

B/ Pris              1     2     3     4     5     6     7 

C/ Design             1     2     3     4     5     6     7 

D/ Välkänt varumärke        1     2     3     4     5     6     7

E/ Brett sortiment           1     2     3     4     5     6     7 

F/ Mode    1     2     3     4     5     6     7 

G/ Personal/service   1     2     3     4     5     6     7 

H/ Struktur i butiken   1     2     3     4     5     6     7 

 

 
5. Är IKEA idag nöjd med sin identitet? 
IKEA är i nuläget nöjd med sin identitet, enligt Marie Linde Persson, men anser att de hela 
tiden kan förbättra den. Företaget anser också att identiteten är så stark och levande att den 
inte kommer att förändras och att det utgör kärnan i hela företagets verksamhet. 
 
 
6. Har ni någon intern kommunikation/utbildning om identitet?  
IKEA har både en intern kommunikation och utbildning gällande identitet. Alla nyanställda 
medarbetare erhåller en gedigen utbildning och efter den förekommer det kontinuerliga träffar 
där identitet diskuteras. IKEA har även bland annat skriftliga broschyrer för att förmedla 
identiteten på ett ytterligare tydligt sätt.   
 
 
7. Beskriv översiktligt er externa kommunikation om IKEA:s identitet? Vilka medier 
används? 
IKEA:s identitet kommuniceras ut via katalog, Internet, annonser, TV/Radio, tidningar och 
magasin. Företaget använder även hela varuhusen till att kommunicerar i.   
 
 
8. Kommer Ni i framtiden att satsa allt mer på marknadsföring via Internet? 
IKEA kommer att satsa allt mer på marknadsföring via Internet i framtiden. 
 
 
 

 42



9. Vilken är IKEA:s främsta målgrupp när det gäller marknadsföringen och vad vill ni 
förmedla med hjälp av denna? 
IKEA:s främsta målgrupp, när det gäller marknadsföringen, är de många människorna med 
olika behov att lösa funktionen i hemmet. Det som företaget vill förmedla med 
marknadsföringen är att de har allt till hemmet samlat under ett tak.  
 
 
10. På vilket sätt särskiljer sig IKEA från sina konkurrenter?  
Marie Linde Persson kunde dessvärre inte uttala sig om frågan.  
 
 
11. Vilka anser Ni vara era största konkurrenter på marknaden?  
Likaså kunde Marie Linde Persson dessvärre inte uttala sig om denna fråga, men att IKEA 
naturligtvis ser hela handeln som konkurrent både som sortiment, pris, om kundens tid och så 
vidare. Däremot tycker företaget att det är bra med konkurrens vilket gör att de aldrig kan 
stanna upp och vara nöjda.   
 
 
12. Vilka ser Ni som era största konkurrenter i Karlstad? Vad skiljer er från dem? 
Frågan kunde inte besvaras. 
 
 
13. Tror Ni att era framtida kunder i Karlstad har stor varumärkes kännedom om IKEA 
som varumärke? 
Enligt Marie Linde Persson så anser IKEA att deras framtida kunder i Karlstad har stor 
varumärkes kännedom. 
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6. ANALYS OCH DISKUSSION 
I analys- och diskussionskapitlet kommer vi att analysera den information som 
framkommit av enkätundersökningen och knyta den till den utvalda teorin om Brand 
Equity. Därigenom får vi fram IKEA:s image.  Vidare kommer intervjun med Marie 
Linde Persson, ställföreträdande chef IKEA Karlstad, samt erhållet material från 
företaget att kopplas till teorin om identitetssystem som därmed ger oss IKEA:s 
identitet. Vidare kommer vi att genomföra en identitetsanalys för att se hur bra 
företagets identitet stämmer överens med dess image. Avslutningsvis kommer vi 
analysera hur IKEA kommunicerar ut sin identitet till sina kunder.     

 

6.1 Brand Equity 
För att analysera den information vi fått fram genom enkätundersökningen kommer vi att 
använda oss av Aakers modell (Urde 1997) gällande Brand Equity. Målet är att visa på de 
värden som IKEA:s produkter associeras med genom att bära IKEA:s varumärke. Vi kommer 
att analysera och diskutera kring de fyra begreppen; varumärkeskännedom, association, 
kvalitet samt lojalitet.     
 

6.1.1 Varumärkeskännedom 
Att skapa varumärkeskännedom är en av märkesinnehavarens viktigaste uppgift enligt Melin 
(1999). Kunskapen leder till en relation mellan märkesprodukten och konsumenten (Melin 
1999). Enligt vår enkätundersökning verkar IKEA har lyckats bra med detta, eftersom det 
framgår att IKEA är ett välkänt varumärke. Detta har bedömts på en sjusiffrig skala  
(inte alls - helt och hållet) och medelvärdet hamnade på 5,9 (stämmer bra). Medvetenheten 
om varumärket är alltså högt, vilket enligt oss kan grunda sig i att IKEA är ett stort 
internationellt företag med mycket publicitet runt om i världen.  
 
I enkäten fick respondenterna frågan om de iakttaget någon reklam för IKEA den senaste 
tiden och där svarade 70 % ja och 30 % nej, vilket medför att majoriteten har kännedom om 
varumärket. I vår följdfråga om i vilken/vilka media respondenterna har observerat reklamen 
framgick att respondenterna observerat mest reklam i tidningen (37 %), men även tv (36 %) 
hade hög svarsfrekvens. Dessa två visar på att kunden konstant bearbetats med påminnande 
reklam, vilket är viktigt för att skapa märkeskännedom (Melin 1999). De två medierna har 
alltså hög genomslagskraft och gör att varumärket observerats. Vad vi iakttog vid 
sammanställningen av enkäterna var att yngre personer observerat mer reklam än de äldre 
åldersgrupperna. Detta är vidare något som bör tänkas på vid marknadsföringen av 
varumärket.  .  
 
Att värmlänningarna överlag verkar ha en bra varumärkeskännedom om IKEA stärks av att  
97 % av respondenterna svarat ja på frågan om de visste att IKEA skulle etablera sig i 
Karlstad under sommaren 2007 innan de fick enkäten. Det var alltså bara tre personer av de 
100 som inte kände till det, vilket enligt vår bedömning tyder på en mycket bra förutsättning 
för IKEA:s etablering. Vad som också kan nämnas i detta sammanhang är att IKEA själva 
uttalar sig, intervjun, om att de boende i Karlstadtrakterna har bra kännedom om varumärket 
IKEA.  
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6.1.2 Association 
Tidigare upplevelser och erfarenheter om IKEA skapar varumärkets förväntningar. Det är hur 
väl förväntningarna uppfylls som avgör vad respondenterna har för uppfattning av IKEA 
(Eriksson & Åkerman 1999). Upplevs inte stora skillnader mellan de olika märkesprodukterna 
så kommer priset att spela en stor roll i beslutsprocessen (Uggla 1999). Detta ger en stor 
fördel för IKEA:s del eftersom de enligt respondenterna är priskänsliga och att IKEA anses 
erbjuda sina produkter till ett bra pris. Enligt Uggla (1999) så är en av de viktigaste 
märkesassociationerna upplevd kvalitet – något IKEA kanske inte tillfullo kan associeras 
med, enligt respondenterna. Dock är det troligt att många associerar IKEA:s kvalitet till att 
vara bra för det låga priset som förekommer. Dess billiga karaktär medför troligtvis att 
kunden inte förväntar sig någon större hög klass på produkterna.   
 
I vår 18:e fråga i enkäten har hela 97 stycken svarat på i vilken grad faktorer stämmer överens 
med IKEA, vilket medfört att även de som inte handlar på IKEA känner till varumärket samt 
har vissa associationer. För att få fram våra åtta faktorer till enkäten var tio personer 
(testgrupp) tillfrågade om vad de associerar med IKEA. Resultatet blev att samma faktorer 
återkom om och om igen. Vad som även var utmärkande var att det första många associerade 
till var det låga priset, vilket sedan visade sig i enkätundersökningen var den association som 
var av störst betydelse. Sammanfattningsvis framgår det av fråga 18 att IKEA främst 
associeras med ett ”bra pris”, men även att IKEA upplevs som ett välkänt varumärke med ett 
brett sortiment.   
 

6.1.3 Kvalitet 
När det gäller kvalitet så är det kunden som avgör (Jönson 1986) och enligt 
enkätundersökningen så framgår det att kvaliteten har stor påverkan vid köp av möbler och 
heminredning (medelvärdet uppgick till 5.5 där 1 var ingen påverkan och 7 maximal 
påverkan). Dock anser respondenterna att IKEA:s kvalitet inte är så övertygande, då 
medelvärdet uppgick till 4,7 (varken eller) på en skala där 1=inte alls och 7=helt och hållet. 
Det gäller alltså att kunna uppfylla förväntningarna vilket leder till att kunden troligtvis anser 
att produkten har hög kvalitet (Sandholm 1988). Vad som framgått av enkäterna så verkar inte 
respondenterna ha så höga förväntningar vad gäller kvaliteten på IKEA:s produkter utan att 
priset är avgörande vid köpet att kvaliteten godtas.  
 
När kvalitet mäts så är det inte bara produkten som är avgörande utan också tjänsterna runt 
omkring den primära produkten (Jönsson 1986) och i IKEA:s fall så anses inte 
personal/service vara deras starka sida. Dock framgår det av enkäten att personal/service inte 
har så stor inverkan vid köp av möbler/heminredning. Att servicen inte är så bra är nog något 
som de flesta kan förvänta sig eftersom IKEA håller ett så lågt pris. IKEA är känt för att 
kunden plockar sina paket i ta-det-själv lagret och sen monterar ihop det på egen hand. Detta 
kan nog medföra att kunden inte förväntar sig så mycket från personalen. Kunden vet att den 
själv får göra ett visst arbete och att det är en del av konceptet för att kunna få köpa produkten 
till det låga priset.  
 
Genom enkäten fick vi även svar på hur viktigt ett brett sortimentet är när 
möbler/heminredning inhandlas och medelvärdet uppgick till 4,7 medan IKEA fick 
medelvärdet 5,9 på dess sortiment. Det innebär att IKEA överträffar vad kunden förväntar sig 
inom sortimentet och kan medföra att kvaliteten höjs en aning.   
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Sammanfattningsvis kan nämnas att IKEA:s kvalitet alltså inte överträffar förväntningarna 
hos kunden och kan hela tiden förbättras. Dock kan detta vara svårt att genomföra eftersom 
priserna ska hållas så låga som möjligt. Vad som också nämnts tidigare är att kunden kanske 
inte förväntar sig bättre kvalitet än de erhåller för det låga priset.  
 

6.1.4 Lojalitet  
Den viktigaste förutsättningen för långsiktig lönsamhet och tillväxt är enligt Söderlund (2003) 
att skapa lojala kunder. Om IKEA vill skapa lojala kunder i Karlstad är det viktigt att ta reda 
på vilka faktorer som driver kundens lojalitet.   
 
I vår enkätundersökning har vi tillfrågat respondenterna hur ofta de handlar möbler och 
heminredning och vidare om de handlar möbler och heminredning hos IKEA samt hur ofta de 
handlar där. Det visade sig att 86 av de 100 respondenterna handlade möbler och 84 av 100 
som handlar heminredning hos IKEA. Gällande frågorna om hur ofta de handlar möbler och 
hur ofta de handlar möbler hos IKEA så visar det på att frågorna stämmer ganska bra överens 
med varandra. Detta innebär att när det är dags för majoriteten av respondenterna att inhandla 
möbler väljer de att åka till IKEA, vilket tyder på att de är lojala. Det som kan ha stort 
avgörande i denna fråga är att en stor del av respondenterna var priskänsliga och IKEA håller 
ett lågt pris med ett brett urval. Att responsen fick detta utfall är en stor fördel för IKEA, då de 
öppnar i Karlstad, eftersom respondenterna är så pass lojala som de redan är i nuläget. 
Eftersom kunderna är villiga att åka minst tio mil för att köpa möbler så anser vi att IKEA 
snabbt kommer att få en ganska stor grupp av lojala kunder i Karlstadstrakten. 
 
När det gäller heminredning så kunde vi uttyda att kunderna inte är lika lojala som när det 
gäller möbler. Heminredning som köps på IKEA verkar ske samtidigt som kunden köper 
möbler. Dock är det generella mönstret att heminredningsinköpen sker oftare än 
möbelinköpen, vilket är mycket förståligt och medför att det är svårt/inte lönsamt att köra en 
längre sträcka för att endast inhandla det som redan finns inom räckhåll i Karlstad till 
någorlunda samma prisklass. Vår bedömning är att IKEA i med sin öppning i Karlstad 
kommer att bli ett alternativ som kunderna kommer att besöka allt oftare vid köp av 
heminredning, eftersom de har mycket under samma tak och avståndet inte är avgörande 
längre.   
 
Det är alltså det låga priset som gör att kunderna till största del är lojala mot IKEA. Som 
nämnts tidigare så ansågs kvaliteten vara av stor betydelse vid köp och kan medföra att 
kunden är lojal. Enligt respondenterna så erbjuder inte IKEA någon övertygande kvalitet, men 
att priset troligtvis väger över och skapar lojaliteten trots denna brist. Något som också kan 
öka lojaliteten är att IKEA är ett stort internationellt företag och när kunden handlar där, vet 
den vad som erhålls vilket kan skapa en trygghet.  
 
Något som också framkommit när vi sammanställt enkäten var att yngre verkar mer lojala mot 
företaget än äldre. Detta kan bero på att den yngre ålderskategorin hela tiden kanske flyttar 
runt innan de fått ett fast boende och vill förnya sig samt att de kanske inte har allt som ska 
ingå i ett hushåll. Till skillnad från de yngre så har den äldre ålderskategorin ofta kanske ett 
fast boende och flyttar inte runt på samma sätt. De kan också ha samlat på sig en hel del under 
åren som medför att de har allt som utgör ett hushåll.  
 
Respondenterna nämnde också i enkätundersökningen att direktmarknadsföring som 
katalogutskick har stor påverkan på dem. Detta borde IKEA tänka på för att kunna skapa allt 
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fler lojala kunder. Dock verkar det som att de insett den stora fördelen med direktreklam. 
Enligt vår uppfattning har det allt oftare den senaste tiden skickats ut små broschyrer 
(direktreklam) i kundernas brevlådor. 
 
 
6.2 Identitetssystem  
IKEA:s identitet kommer nu att beskrivas med hjälp av modellen; varumärkets 
identitetssystem (Urde 1997) som beskrevs i teoriavsnittet. Kärnidentiteten är IKEA:s innersta 
kärna och utgör själva identiteten (Aaker 1996). Denna består av ett antal kärnvärderingar 
eller unika kvaliteter som inte förändrar sig. Det finns dock andra faktorer i IKEA:s identitet 
som kan förändras och anpassas på olika marknader. Dessa utgör den utvidgade identiteten. 
Identitetssystem innehåller, som nämnts tidigare, fyra allmänna perspektiv; produkt, 
organisation, person och symbol. Det är endast en av dessa fyra som bildar kärnan som är 
oföränderlig i IKEA:s identitet och de andra tre den utvidgade kärnidentiteten, vilken kan 
förändras och anpassas (Uggla 2001). IKEA:s kärnidentitet och utvidgande identitet kan ses i 
figur 4 nedan. 

Utvidgad 
kärnidentitet 

Figur 4; IKEA:s identitetssystem (Uggla 2001, tolkad efter Aaker) 

VARUMÄRKE SOM 
ORGANISATION 

* Kundorienterat 
* Säkerhet 
* Respekt 
* Kostnadsmedvetenhet 
* Långsiktighet 

 
 

VARUMÄRKE SOM 
PERSON 

* IKEA:s grundare 
* Varumärkeskund- 
förhållande 

VARUMÄRKE SOM 
SYMBOL 

* Enkelhet 
* Logotyp gul och blå 

PRODUKTEN 
Lågt pris 

 
 
 
6.2.1 Varumärke som produkt 
IKEA vill skapa en så kraftfull identitet som möjligt och måste därmed kommunicera utifrån 
dess kärnvärde. Av den information som framkommit under undersökningens gång så är det 
själva produkten som utgör kärnan i IKEA:s identitet. Detta eftersom deras affärsidé lyder 
enligt följande; ”Att erbjuda ett brett sortiment, form- och funktionsriktiga 
heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt får råd att köpa dem”. 
Definitionen syftar på att mycket handlar om produkten i sig. Vad som sen utmärks av deras 
vision; ”Att skapa en bättre vardag för de många människorna” (med många människor 
menar IKEA de som har tunna plånböcker) är att priset är av stor betydelse och genomsyrar 
hela företaget samt något som samtliga inom företaget ständigt arbetar med. Det är alltså det 
låga priset som utgör själva kärnan och stärks ytterligare av att IKEA formar sina prislappar 
först, vilket är principen bakom all produktutveckling på IKEA. Det anses dock i teorin att det 
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är farligt att bygga upp företagets identitet omkring produkten, men vi anser att IKEA har ett 
så pass stort sortiment så att om vissa produkters livscykler är korta så har det ingen 
avgörande roll för företagets fortsatta existens.  
 

6.2.2 Varumärke som organisation 
Grundaren av IKEA, Ingvar Kamprad, har varit mån om att skapa en organisation som 
karaktäriseras av långsiktighet, säkerhet och oberoende. Företagets enkla ursprung har 
utformat den speciella IKEA-kulturen med gemensamma värderingar som tillsammans, 
respekt, enkelhet och kostnadsmedvetenhet. Företaget inspirerar till nytänkande samt att inte 
ha rädsla för att göra misstag. Andra hörnstenar i IKEA:s kultur är självkritik, ödmjukhet och 
förmåga att komplettera de egna svagheterna. Ingvar Kamprad ville vid IKEA:s etablering att 
det skulle finnas en familjekänsla inom företaget och trots företagets stora internationella 
bredd anser han att den finns kvar än idag.  
 
För att kunna tillfredsställa de olika kundbehoven, vara kundorienterad, har företaget idag ett 
brett sortiment och jobbar med en ständig utveckling av dessa. Nyckeln till framgång är enligt 
IKEA själva att erbjuda bästa kvalitet till lägsta pris, vilket medfört att IKEA de senaste åren 
lagt mycket fokus på kvalitetsarbete. Växande kunskap och ansvarstagande är en betydelsefull 
del av IKEA:s arbete med sociala frågor och miljö. Alla medarbetare får grundläggande 
utbildning inom dessa två områden. Företaget har även egna specialutbildade kontrollanter 
och miljökoordinatorer. Allt detta för att säkerställa att frågor som berör miljön samt socialt 
ansvar är en naturlig del av det dagliga arbetet.  
 

6.2.3 Varumärke som person 
Att det är Ingvar Kamprad som står bakom varumärket IKEA vet nog de flesta svenskar om 
samt att varumärket oftast förknippas med honom. Att Ingvar Kamprad är en konstant 
granskande varuhuskund, inspektör av kvalitet och koncept, idégivare och visionär visar på att 
han går in till 100 % för företaget och att han ständigt kämpar mot att hålla låga priser. Detta 
kan ge varumärket en stärkande karaktär. Ingvar Kamprad har även en strategi som han har 
fört in, vilket utgör en viktig del av företaget. Strategin är att konstant fråga kunden vad som 
kan göras bättre. Detta visar åter på att han vill kundens bästa och med det kunna skapa ett 
varumärkeskundförhållande. Allt hans engagemang kan medföra att individer associerar 
varumärket IKEA med Ingvar Kamprad som person, vilket i sin tur kan skapa en identitet 
bakom själva symbolen. Varumärket IKEA skulle på detta sätt kunna etableras djupare och 
lättare i kunders medvetande.  
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IKEA:s vision, som nämnts tidigare, är att förbättra vardagen för de många människorna, 
vilket tyder på att företaget är kundorienterat. De som gör visionen till verklighet är IKEA:s 
medarbetare runt om i världen. Personalidén är ”Att ge enkla, ärliga människor möjlighet att 
utvecklas både som individer och i sina yrkesroller, så att vi tillsammans och med stort 
engagemang kan skapa en bättre vardag för oss själva och våra kunder”. Inom företaget 
används benämningen medarbetare istället för anställd. Ordet medarbetare utmärker IKEA:s 
synsätt på människor samt dess värde på ett bättre sätt än ordet anställd. Medarbetare, 
oberoende av vilken roll personen har i företaget, är en betydelsefull del av helheten och det 
är först när de arbetar tillsammans mot samma mål som de lyckas.  

6.2.4 Varumärke som symbol 
Varumärket som symbol hänger till viss del ihop med föregående aspekt då det har att göra 
med varumärkets härkomst. Det är alltså ingen tillfällighet att IKEA:s logotyp är blå och gul, 
precis som den svenska flaggan samt att namnet IKEA uppkommit genom, som nämnts 
tidigare, Ingvar Kamprads initialer IK, E för Elmtaryd (bondgården) och A från Agunnaryd 
(byn). Dessa faktorer gör att logotypen lätt kan associeras med Sverige och grundaren Ingvar 
Kamprad. 
 
 

 
                

Figur 5: IKEA:s logotyp (www.ikea.se) 
 
IKEA symboliserar enkelhet när det gäller både rutiner, uppträdande, mötet med kunden samt 
leverantören. Enkelheten gäller även för de anställda då bland annat affärsresor karaktäriseras 
av billig transport och logi. Detta beror dock inte bara på kostnadsskäl utan att de litar på sin 
egen kraft och sin egen vilja. IKEA förmedlar även enkelhet genom dess design och det platta 
paketet som kunden kan plocka i ta-det-själv lagret. Paketet visar på konceptet som IKEA 
bygger på för att kunna erhålla det låga priset för både kunden och företaget. Båda parterna 
gör alltså vinst på det enkla konceptet. Slutligen kan tilläggas att IKEA:s varumärkessymbol 
är av stark karaktär genom att det är väl inarbetad hos kunden, funnits i ett antal år samt är 
internationellt stor.  
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6.3 Identitetsanalys 
För att IKEA ska kunna utveckla varumärkets identitet måste en regelbunden analys göras för 
att kunna bedöma om den nuvarande identiteten är tillräckligt kännetecknande och attraktiv 
(Melin 2001). Vi kommer nu att jämföra de svar vi fått, från våra respondenter samt vår 
intervjuperson, angående hur väl faktorerna; kvalitet, pris, design, välkänt varumärke, 
sortiment/utbud, mode, personal/service och struktur stämmer överens med IKEA. Samtliga 
tillfrågade fick betygsätta faktorerna på en skala mellan 1-7 där 1 är inte alls och 7 är helt och 
hållet.  
 

 1-1,9 Inte alls 
 2-2,9 Mycket lite 
 3-3,9 Lite 
 4-4,9 Varken eller 
 5-5,9 Bra 
 6-6,9 Mycket bra 
 7       Helt och hållet 

 
Vad som framgår av diagrammet nedan är att IKEA anser sig stämma mycket bra överens 
med bra kvalitet (6,0), men att kunderna inte stämmer in med detta (4,7). Vidare så har 
kunderna nämnt att ett bra pris stämmer mycket bra med varumärket IKEA och där anser 
även företaget själv att de når upp till det helt och hållet. Något som vidare skiljer sig ganska 
rejält är frågan om design. Företaget själv anser att de uppnår högsta betyg ”helt och hållet”, 
medan kunderna endast tycket att designen är bra. Detta kan bero på att många vill ha det lilla 
extra, men att IKEA endast erbjuder den enkla stilen. Gällande om IKEA är ett välkänt 
varumärke så anser de själva att det stämmer in på dem helt och hållet, medan kunderna syftar 
på att det endast stämmer bra.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5

7,0  7,0 7,0 

 6,2 
 6,0  5,9 

4,9 
  4,7 

1

2IKEA 

Kund 

Kvalitet Pris 6Design 7 8Välkänt 
varumärke  

 
Diagram 14: Jämförelse mellan IKEA:s kunder och IKEA:s uppfattning om kvalitet, pris, design och välkänt 
varumärke. 
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När det gäller IKEA:s sortiment/utbud så är kunderna och företaget ganska överens om att 
IKEA står för ett bra utbud. Det är endast en liten skillnad (0,1). Dock hamnar de under två 
olika kategorier, enligt vår indelning, eftersom kunden uppnår 5,9 (bra) och företaget 6,0 
(mycket bra). I detta fall kan vi då bortse från denna indelning och istället anse att deras 
uppfattningar stämmer bra överens. Modet anser både kunden och IKEA är bra och det 
samma gäller för personal/service, med endast en skillnad på 0,1. Däremot anser IKEA 
(mycket bra) själva att de har en bättre struktur i butiken än vad kunderna (bra) anser.  

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

 

5,9  6,0 6,0 

 5,0 5,0   4,9   5,0  5,0 

IKEA 

Kund 

Soriment/
utbud 

Mode Personal/ 
service 

Struktur 

 
 
Diagram 15: Jämförelse mellan IKEA:s kunder och IKEA:s sortiment/utbud, mode, personal/service och struktur. 
 
Av de två diagrammen går det sammanfattningsvis tolka att kunderna och IKEA har 
markanta6 skillnader i dess uppfattning av kvalitet, design, välkänt varumärke och strukturen i 
butiken. Det är dessa fyra som IKEA bör lägga extra tyngd på. De resterande; pris, 
sortiment/utbud, mode och personal/service överensstämmer ganska bra mellan ledning och 
kund, men kan alltid förbättras för att höja ribban. Sammanfattningsvis anser vi att IKEA inte 
behöver vidta några drastiska åtgärder även om vissa faktorer medför att identiteten och 
imagen inte stämmer helt och hållet. IKEA är i nuläget nöjd med sin identitet och anser att 
den är så pass stark och levande att den inte kommer att förändras, vilket utgör kärnan i hela 
deras verksamhet. I och med att ingen förändring kommer att ske bör IKEA se lite extra till de 
faktorer som de inte uppfyller företagets egen uppfattning. Vad som inte ska glömmas är att 
det låga priset utgör IKEA:s kärnidentitet och det företaget vill förknippas allra mest med. 
Prisfaktor stämmer ganska bra överens mellan de olika parterna och att tänka på är att värdena 
är ganska höga. Även om IKEA i nuläget är nöjd med sin identitet så bör de hela tiden 
genomföra identitetsanalyser med jämna mellanrum för att se att skillnaden mellan kunden 
och företagets uppfattning inte blir allt större och större. 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Markant definerar vi som att skillnaden är större än 1,0 
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6.4 Kommunikation 
IKEA ska genom sin externa kommunikation visa på vem varumärket är, vad företaget vill 
uppnå samt vad de står för (Urde 1997). De kommunikationsverktyg som kan användas enligt 
Kotler (1999) är; reklam, Sales Promotion (säljstöd), Public Relations (PR), personlig 
försäljning och direktmarknadsföring. IKEA använder sig till största del av reklam och 
direktmarknadsföring, men även PR i lite mindre utsträckning. Vad som inte bör glömmas 
bort är att IKEA också kommunicerar i sina varuhus. När de kommunicerar vänder de sig inte 
till någon specifik målgrupp utan ”Till de många människorna med olika behov att lösa 
funktionen i hemmet”. 
 
Reklam är det mest kraftfulla verktyget för att bygga upp kännedomen om IKEA och deras 
produkter. Med hjälp av reklamen kan IKEA nå ut till ett stort antal individer (Kotler 1999) 
vilket de troligtvis sett värdet i då de satsar stort på reklam i tv och tidningar, men även en 
mindre satsning på annonspelare och radio har skett. I vår enkätundersökning framgår det att 
37 % av de tillfrågade har observerat reklam för IKEA i tidningen och att den har ganska stor 
påverkan på respondenten vid köp av möbler och heminredning. Vidare har 36 % observerat 
reklam i tv, men den anser de endast ha medelstor påverkan på köpet.  Gällande annonspelare 
har 5 % av respondenterna observerat denna sorts reklam. Slutligen var det bara 1 % av 
respondenterna som observerat reklam via radio och vad som framgick var att denna form av 
marknadsföring endast har mycket liten påverkan vid köp.  
 
Public Relations har som syfte att ge samt upprätthålla en positiv bild av IKEA och dess 
produkter. PR kan anses vara ett effektivt vapen för att kunna ladda IKEA:s varumärke 
(Nilson 1999). I nuläget sker företagets PR det i samband med event som exempelvis 
arbetsmarknadsdag vid universitet. Det är endast 1 % som sett reklam i samband med ett 
event, vilket tyder på att det inte har så stor genomslagskraft. Dock kan detta bero på att vi 
inte nått ut till de personer som observerat denna sorts reklam. 
 
Med direktmarknadsföring vill företaget leverera individualiserade budskap och bygga 
relationer med individuella kunder (Fill 2002). IKEA har dock valt att inte endast skicka ut 
sina kataloger till en viss del av Sveriges befolkning utan till alla hushåll. Detta tyder på att de 
vill nå ut till alla, eftersom IKEA inte vänder sig till någon specifik målgrupp. Enligt våra 
respondenter så har katalogutskick störst påverkan vid deras köp av möbler och 
heminredning. Det är alltså ett mycket effektivt sätt att göra reklam på. Vad som dock blev 
lite motsägande i vår enkätundersökning var att endast 8 % hade svarat att de den senaste 
tiden sett reklam i katalog-/magasinutskick. Detta kan bero på att vi gjorde ett misstag vid vårt 
utformande av enkäten, eftersom denna kategori hamnade under ”annat”. En ytterligare orsak 
kan vara att det inte skett något utskick från IKEA den senaste tiden. 
  
På senare år har det blivit allt vanligare att marknadsföra sig via Internet (Carlén, 2002). 
Marknadsföringsmetoden medför att IKEA på ett snabbt och effektivt sätt kan nå ut till många 
individer runt om i världen (Kotler 1999). Även om metoden blivit allt vanligare så har endast 
12 % av respondenterna fångat upp reklam via Internet. IKEA har som mål att öka sin 
kommunikation via denna marknadsföringskanal, men våra respondenter påpekar att denna 
metod endast har en liten påverkan på dem vid köp. 
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7. SLUTSATSER 
Avslutningsvis kommer vi i detta kapitel att utifrån beskrivning och analys av de 
resultat som framkommit i undersökningen häri ge svar på de frågor som tagits upp i 
inledningskapitlet. Sist i kapitlet presenteras en återblick på vårt uppsatsskrivande. 
 
Vårt syfte med uppsatsen var att göra en gapanalys. Vårt intresse låg i att undersöka hur väl 
IKEA:s identitet stämmer överens med hur respondenterna i Karlstadtrakten uppfattar 
företagets image. Det till anledning av att IKEA ska etablera sig i Karlstad inom kort. Vad 
som även var av intresse var att undersöka hur företaget kommunicerar ut sin identitet till 
allmänheten. Det med intresse av att kunna se vad varuhuset i Karlstad bör tänkta på vid 
framtida kommunikationer för att stärka sitt varumärke. Vi kommer nu att besvara vår 
problemformulering.  
 

 Vad har IKEA för identitet enligt företagets egen publicering? 
 
Den identitet IKEA vill förmedla är; designade produkter med kvalitet till ett så lågt pris som 
möjligt. Kärnan i IKEA:s identitet utgörs därmed av produkten. Företagets vision; ”Att skapa 
en bättre vardag för de många människorna” speglar att priset är av stor betydelse. Priset har 
satt sin prägel på hela företaget och medfört att samtliga inom företaget ständigt arbetar med 
denna faktor. Kärnidentiteten utgörs alltså av det låga priset och det är utifrån prisfaktorn som 
företaget sen förmedlar sin kommunikation.  
 
Det är dock inte bara priset som utgör IKEA:s identitet utan företaget erbjuder även ett brett 
sortiment som ständigt utvecklas. Företaget har också insett att nyckeln till framgång är att 
erbjuda bästa kvalitet till lägsta pris, vilket medfört att företaget jobbar utefter detta samt 
förmedlar ut det till sina kunder. 
 

 Hur uppfattar karlstadborna samt boende i kringliggande kommuner IKEA:s image? 
 
Av undersökningen framgick det att värmlänningarna överlag verkar ha en bra 
varumärkeskännedom om IKEA. Företaget associerades främst med ett ”bra pris”, men IKEA 
upplevs även som ett välkänt varumärke med ett brett sortiment. Kvaliteten har stor påverkan 
vid köp av möbler och heminredning dock anser kunderna att IKEA:s kvalitet inte är så 
övertygande. Kunden verkar dock inte ha så höga förväntningar vad gäller kvaliteten utan att 
priset är avgörande vid köpet och kvaliteten godtas.  
 
Trots det stora avståndet till närmaste IKEA, för tillfället, väljer respondenterna i 
Karlstadtrakten att åka till IKEA för att inhandla möbler, vilket tyder på att de är lojala. Vad 
som framgick av undersökningen var att respondenterna var priskänsliga och att IKEA:s låga 
pris tillsammans med sitt breda urval kunde vara en avgörande faktor för att bege sig till 
IKEA. Detta utfall visar på en stor fördel för IKEA i Karlstad, eftersom de tillfrågade är så 
pass lojala. Gällande heminredning så kunde vi uttyda att de inte är lika lojala mot företaget, 
vilket beror på det stora avståndet och att det finns ett stort utbud med heminredning till 
nästan samma prisklass på närmare avstånd. Det är mycket troligt att det kommer att 
förändras och att IKEA kommer att vara ett starkt alternativ till Karlstads 
heminredningsbutiker, eftersom IKEA har en mängd objekt under samma tak.  
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 Hur väl stämmer den identitet företaget önskar föra ut, med hur kunderna uppfattar 
företagets image? Finns ett gap och hur kan i så fall gapet karaktäriseras? 

 
Kärnidentiten, priset, som företaget vill förmedla till sina kunder har förts ut på ett bra och 
effektivt sätt då respondenterna uppfattar IKEA som ett företag med ett bra pris. IKEA ville 
även förmedla ut design, kvalitet och ett brett sortiment. Dock har det framkommit att design 
och kvalitet inte har förmedlats ut lika bra då dessa visar på en markant skillnad när det gäller 
kundens och IKEA:s uppfattning, vilket medför ett gap. Vad som dock framgår är att kunden 
inte förväntar sig allt för hög kvalitet på produkterna eftersom ett lågt pris förekommer. IKEA 
bör dock arbeta med att få design och kvalitet att öka och stämma överens med företagets 
uppfattning. Den sista faktorn som IKEA vill förmedla genom sin identitet är brett sortiment, 
vilket stämmer ganska bra mellan respondentens och företagets uppfattning. Dock kan denna 
hela tiden sträva efter att förbättras.  
 
Vi anser att IKEA inte behöver vidta några stora åtgärder även om vissa faktorer medför ett 
gap mellan identiteten och imagen. IKEA är i nuläget nöjd med sin identitet då den är stark 
och levande. De kommer därmed inte att ändra den, vilket utgör kärnan i hela deras 
verksamhet. I och med att det förekommer ett gap mellan identiteten och imagen så bör 
företaget hela tiden hålla koll på de faktorer som skapar gapet och kontinuerligt genomföra 
identitetsanalyser så att inte gapet blir större.  
 

 Hur kommunicerar IKEA sin identitet till sina kunder? 
 
När det gäller IKEA:s kommunikation av sin identitet till deras kunder, så använder de sig 
dels av hela varuhuset som de kommunicerar i och dels via katalog, Internet, annonser, 
TV/Radio, tidningar och magasin. IKEA nämner också att de kommer att satsa allt mer på 
marknadsföring via Internet i framtiden. När IKEA kommunicerar vänder de sig inte till 
någon specifik målgrupp utan vill nå alla.  
 

 Vad bör IKEA i Karlstad tänka på när de kommunicerar med sina kunder för att 
ytterligare kunna stärka sitt varumärke? 

 
Reklam i tv och tidning har visat på att det har genomslagskraft då många respondenter 
observerat reklam på detta vis. Internet hade inte så stor genomslagskraft, men det är något 
som IKEA poängterar att de ska satsa mer på i framtiden. Att marknadsföra sig via radio hade 
mycket liten genomslagskraft och det visades när endast 1 % observerat reklamen. Det visar 
på att IKEA inte ska satsa alltför mycket på detta i Karlstad. Vad som däremot har mycket 
stor genomslagskraft är direktreklam i form av katalogutskick, vilken utgör den 
marknadsföringsmetod som påverkar de tillfrågade allra mest vid köp. En rekommendation 
till vad som går hem hos respondenterna i Karlstadtrakten är direktreklam. Vad vi även 
iakttog vid sammanställningen av enkäterna var att yngre personer observerat mer reklam än 
de äldre åldersgrupperna. Det är kanske också något som behövs tas hänsyn till.   
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7.1 Återblick 
När vi ser tillbaka på vårt uppsatsskrivande är vi till stor del nöjda med vad vi åstadkommit. 
Vad gäller enkätundersökningen så fick vi en respons över förväntan, vilket medförde en 
positiv inställning till undersökningen. Intervjun däremot blev lite sent påtänkt samt att vi fick 
lägga ner mycket energi för att få våra frågor besvarade. Vad vi på efterhand insett var att vi 
borde ha genomfört en telefonintervju istället för mailintervju på grund av de korta svaren 
som erhölls. Vi hade då haft möjligheten till att ställa följdfrågor.  
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Säljargument   
Vårt intresse med uppsatsen låg i att undersöka hur väl IKEA:s identitet stämmer överens med 
hur våra respondenter i Karlstadtrakten uppfattar företagets image. Av intresse var också att 
undersöka hur företaget kommunicerar ut sin identitet till allmänheten.  
 
Vår studie visar på att värmlänningarna överlag har en bra varumärkeskännedom om IKEA. 
Den främsta associationen till IKEA var ”ett bra pris”, vilket stämmer bra då kärnidentiteten 
utgörs av priset. Företaget upplevs också vara ett välkänt varumärke med ett brett sortiment. 
Vid köp av möbler/heminredning anses kvaliteten vara av stor betydelse för respondenten och 
att IKEA inte har en övertygande kvalitet. Dock verkar inte förväntningarna från 
respondentens sida vara alltför höga utan att priset är avgörande. Undersökningen visar också 
på att design inte har förmedlats ut på ett så bra sätt utan att detta är något som borde 
bearbetas. Brett sortiment stämmer ganska bra överens mellan respondentens och företagets 
uppfattning, men kan hela tiden förbättras.  
 
IKEA är i nuläget nöjd med sin identitet då den är stark och levande. Vår åsikt är att IKEA 
inte behöver vidta några drastiska åtgärder utan att bearbeta de faktorer som medför ett gap 
mellan identitet och image.  
 
När det gäller kommunikationen visar undersökningen på att reklam i tv och tidning har en 
bra genomslagskraft. Internet däremot har inte så övertygande genomslag och det 
kommunikationsverktyg som påverkar respondenterna allra minst är radioreklam där endast   
1 % uppmärksammat detta. Vad som har allra störst påverkan är direktreklam, vilket IKEA 
borde satsa allt mer på för att kunna bygga upp sitt varumärke.  
 
Något som vi under undersökningen iakttagit var att den yngre generationen observerat mer 
reklam än den äldre generationen. Något som IKEA kanske borde tas hänsyn till vid deras 
kommunikation.    
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BILAGA 1 
ENKÄTUNDERSÖKNING – IKEA 

I den här enkäten vill vi ta reda på vad som påverkar Ditt köp av möbler och 
heminredning samt Din uppfattning om IKEA. Detta är av intresse eftersom IKEA 

under sommaren 2007 kommer att öppna sitt 17:e svenska varuhus i Karlstad. 
 

Del 1 – Bakgrundsfrågor
Den här delen omfattar bakgrundsfrågor. Var vänlig och kryssa i de svar som bäst passar in på 
Dig.  

1.    Kön?  
 Man  
 Kvinna 

 

2. Ålder?  
 15-25 
 26-35 
 36-45 
 46-65 
 65< 

 

3. Civilstånd? 
 Gift 
 Sambo 
 Särbo 
 Ensamstående 
 Pojkvän/flickvän 
 Annat ____________________________ 

 

4. Har du barn i Ditt hushåll?  
 Ja    Om Ja, ange antal. ______ st.  
 Nej 

 

5. Är Du bosatt i Karlstad kommun? 
 Ja  
 Nej - Var bor Du i så fall?  ______________________________ 
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6. Vilken sysselsättning har Du?  
 Studerande 
 Anställd 
 Egen företagare 
 Pensionär 
 Arbetslös 
 Sjukskriven 
 Annat I så fall vad? ______________________________ 

 
Del 2 – Möbler och heminredning överlag 
I den här delen av enkäten ber vi Dig att besvara frågor gällande möbler/heminredning 
överlag.  

7. Hur ofta inhandlar du möbler? 
 Någon gång i halvåret 
 Någon gång om året 
 < vart annat år 
 Mer sällan 
 Aldrig 

 

8. Hur ofta inhandlar du heminredning? 
 Någon gång i veckan 
 Någon gång i månaden 
 Någon gång om året 
 Mer sällan  
 Aldrig 

 

Betygsätt de olika faktorerna i fråga 9 & 10 nedan utifrån hur stor påverkan de har på 
Dig. Ringa in svaren på en skala mellan 1-7 där 1 är ingen påverkan och 7 är maximal 
påverkan.  

9. I hur stor grad påverkar följande faktorer ditt val vid köp av möbler & 
heminredning? 

 
        Ingen påverkan                   Maximal påverkan 

A/ Kvalité                         1     2     3     4     5     6     7 

B/ Pris                         1     2     3     4     5     6     7 

C/ Design                         1     2     3     4     5     6     7 

D/ Välkänt varumärke   1     2     3     4     5     6     7 

E/ Brett sortiment/utbud  1     2     3     4     5     6     7 

F/ Familj/vänner                  1     2     3     4     5     6     7 

G/ Mode    1     2     3     4     5     6     7 

H/ Personal/service   1     2     3     4     5     6     7 

I/  Färdigmonterat   1     2     3     4     5     6     7 

J/ Struktur i butik   1     2     3     4     5     6     7 
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10. I hur stor grad påverkar följande marknadsföringsverktyg ditt val av varumärke 
vid köp av möbler/heminredning? 

 
                             Ingen påverkan                   Maximal påverkan 

A/ Tv-reklam   1     2     3     4     5     6 7 

B/ Katalogutskick   1     2     3     4     5     6 7 

C/ Tidningsannonser   1     2     3     4     5     6 7 

D/ Internet   1     2     3     4     5     6 7 

E/ Radio    1     2     3     4     5     6 7 

   

11. Finns det någon/några andra faktorer som påverkar ditt val? 
 

 

 

Del 3 – Frågor angående IKEA 
I sista delen av enkäten ber vi Dig att besvara frågor gällande IKEA.  

12. Innan du fick denna enkät kände du då till att IKEA ska etablera sig i Karlstad? 
 Ja 
 Nej      

 (Om Nej, hoppa till fråga 14)  

 

13. Hur har du fått reda på det? 
 Media 
 Vänner/familj 
 Arbetskamrater 
 Arbetsförmedlingen 
 Annat, i så fall vart då? __________________________________   

 

14. Handlar du möbler hos IKEA? 
 Ja 
 Nej          I så fall vart annars? ___________________________________  

 (Om Nej, hoppa till fråga 16) 

 

15.  Hur ofta? 
 Någon gång i halvåret 
 Någon gång om året 
 < vart annat år 
 Mer sällan  
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16. Handlar du heminredning hos IKEA?  

 Ja 
 Nej          I så fall vart annars? ___________________________________  

 (Om Nej, hoppa till fråga 18)  

 

17. Hur ofta? 
 Någon gång i veckan 
 Någon gång i månaden 
 Någon gång om året 
 Mer sällan 

 
 

Betygsätt de olika faktorerna i fråga 18 nedan utifrån hur väl de stämmer överens med 
IKEA. Ringa in svaren på en skala mellan 1-7 där 1 är inte alls och 7 är Helt och hållet.

18. I vilken grad stämmer IKEA överens med faktorerna nedan? 
   
                  Inte alls                                         Helt och hållet 

A/ Bra kvalité                       1     2     3     4     5     6     7 

B/ Bra pris              1     2     3     4     5     6     7 

C/ Snygg design             1     2     3     4     5     6     7 

D/ Välkänt varumärke   1     2     3     4     5     6     7 

E/ Brett sortiment           1     2     3     4     5     6     7 

F/ Mode    1     2     3     4     5     6     7 

G/ Personal/service   1     2     3     4     5     6     7 

H/ Struktur i butik   1     2     3     4     5     6     7 

 

19. Har du den senaste tiden iakttagit någon reklam från IKEA:s sida? 
 Ja 
 Nej           

 (Om Nej, hoppa över fråga 20)  

 

20.  I vilken/vilka media? 
 TV 
 Tidning   
 Internet 
 Radio 
 Annonspelare  
 Event 
 Annat, i så fall vart då? ___________________________________ 
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BILAGA 2 
 
INTERVJUFORMULÄR (inför enkätutformningen) 
 

1. Hur ofta handlar du möbler? 
 
 
2. Hur ofta handlar du heminredning? 

 
 
3. - Känner du idag till att IKEA ska etablera sig i Karlstad under sommaren 2007?  

- Om ja, hur har du fått reda på det? 
 

 
4. - Är du idag kund hos IKEA? 

- Om ja, hur ofta handlar du där? 
 

 
5. - Vad associerar du till när du hör varumärket IKEA? 

- Finns det andra faktorer än varumärket som du associerar till och som påverkar 
ditt köp av möbler och heminredning hos IKEA? 
 

 
6. - Vad anser du om IKEA överlag? 

- Upplever du att det är något/några områden inom vilka de är extra bra? 
- Anser du att det finns något/några områden de kan förbättra sig på/utveckla? 
- Hur stämmer följande faktorer in på IKEA; 

1 Kvalité? (Bra, godkänd, dålig)   
2 Pris? (Lågt, medel, högt) 
3 Service? (Bra, godkänd, dålig)  
4 Design? (Bra, godkänd, dålig) 
5 Varumärke? (Bra, godkänt, dåligt) 
6 Sortiment/utbud? (Bra, godkänt, dåligt) 

 
 

7. - Vad tycker du om IKEAs produkter? 
- Anser du att produkterna svarar mot olika: 

• Behov? (Motivera svaret) 
• Smakinriktningar? (Motivera svaret) 
• Ekonomier? (Motivera svaret) 

 
 

8. - Har du observerat någon reklam för IKEA den senaste tiden? 
- Om ja, i vilka media? 
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BILAGA 3 
 
INTERVJUFORMULÄR  
 
 
1. Vad har IKEA för affärsidé? Hur ser IKEA:s affärsstrategi ut på längre sikt? 
 
2. Vilken identitet vill Ni förmedla till era kunder? 
 
3. Vad utgör IKEA:s innersta kärna när det gäller identitet?  (Alltså kärnvärderingar eller 
unika kvaliteter som inte förändrar sig).  
 
4. Hur väl stämmer IKEA överens med följande egenskaper på en skala mellan 1-7 där 1 är 
inte alls och 7 är mycket bra?  
  

   
                  Inte alls                                         Helt och hållet 
A/ Kvalité                       1     2     3     4     5     6     7 
B/ Pris              1     2     3     4     5     6     7 
C/ Design             1     2     3     4     5     6     7 
D/ Välkänt varumärke   1     2     3     4     5     6     7 
E/ Brett sortiment           1     2     3     4     5     6     7 
F/ Mode    1     2     3     4     5     6     7 
G/ Personal/service   1     2     3     4     5     6     7 
H/ Struktur i butiken   1     2     3     4     5     6     7 

 
 
5. Är IKEA idag nöjd med sin identitet?  
 
6. Har ni någon intern kommunikation/utbildning om identitet?  
 
7. Beskriv översiktligt er externa kommunikation om IKEA:s identitet? Vilka medier 
används? 
 
8. Kommer Ni i framtiden att satsa allt mer på marknadsföring via Internet? 
 
9. Vilken är IKEA:s främsta målgrupp när det gäller marknadsföringen och vad vill ni  
förmedla med hjälp av denna? 
 
10. På vilket sätt särskiljer sig IKEA från sina konkurrenter?  
 
11. Vilka anser Ni vara era största konkurrenter på marknaden?  
 
12. Vilka ser Ni som era största konkurrenter i Karlstad? Vad skiljer er från dem? 
 
13. Tror Ni att era framtida kunder i Karlstad har stor varumärkes kännedom om IKEA som 
varumärke? 
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