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Förord   
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Sammanfattning 
Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att undersöka hur etableringen av IKEA har 
påverkat den existerande möbelmarknaden i Karlstad. Avsikten är att analysera om 
existerande företag på marknaden har varit i behov av repositionering, och i så fall hur 
detta har skett.  
 
Undersökningen är gjord utifrån en kvalitativ metod, där utförandesättet personliga 
intervjuer har valts. De fem största möbelhandlarna i Karlstad har deltagit i 
undersökningen.   
 
Undersökningen har visat att IKEA främst har haft en positiv påverkan på 
möbelmarknaden i Karlstad. IKEA har medfört att kundtillströmningen till Karlstad har 
ökat, vilket gjort att även de redan etablerade aktörerna har fått fler kunder utifrån staden. 
Detta i sin tur har inneburit en ökad försäljning för ett par av företagen, samtidigt som de 
resterande inte märkt av någon skillnad. Dock har det från intervjuerna framkommit att 
ett av företagen, Sommarlagret, behöver repositionera sig i dagsläget. För att kunna vara 
långsiktigt konkurrenskraftiga ser vi dock att de flesta företagen bör vidtaga någon 
repositioneringsåtgärd.   
 



  
 

  

Abstract 
The purpose of this paper has been to examine what sort of effects the establishment of 
IKEA in Karlstad would have on the already existing market. The question was; how are 
the existing companies about to react to this, and foremost which strategies are they most 
likely to use to stay in the competition? 
 
To approach the problem we chose a qualitative method based on personal interviews. 
The interviews took place at each of the five interview objects location, which 
represented the five largest furniture retailers in Karlstad.   
 
From the examination we could read that IKEA foremost have had a positive influence 
and effect on the already existing furniture market in Karlstad. Along with IKEA also 
came a new group of consumers, these are consumers from Karlstad’s connecting 
municipalities. The increase of consumers, thanks to IKEA, has led to an increase of 
consumers visiting the previously established retailers. For a few of these that have meant 
an increase in sales, at the same time as the rest have not noticed a remarkable change. 
The conclusions from the interviews have been that one of the retailers, Sommarlagret, is 
in need to reposition the company. To be a part of the competing market on a long-term 
condition, we believe that all the companies ought to make a change for a repositioning.  
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Inledning 

 
Kapitel 1 – Inledning
 

Uppsatsens första kapitel har för avsikt att ge läsaren en inblick i vilket problem som 
studeras. Kapitlet börjar med en bakgrundsbeskrivning, sedan redogörs för uppsatsens 
problemställning och syfte. Kapitlet avslutas med en kortfattad bransch- och 
företagsbeskrivning för att ge läsaren kännedom om det företag som är centralt för hela 
uppsatsen.  
 

1.1 Bakgrund 
Den 23:e november 2005 bekräftade Värmlands Folkblad svart på vitt det som många 
Karlstadbor länge hade väntat på – IKEA skulle öppna ett varuhus i staden (Norling 
2005a). Ryktet om ett IKEA i Karlstad har pågått i över tjugo år och beskedet var minst 
sagt efterlängtat (Nygren 2005; Norling 2005b). För kommunen skulle IKEA innebära 
stora möjligheter genom att öka tillströmningen av kunder och skapa fler arbeten 
(Norling 2005b). Frågan var hur ett IKEA-varuhus skulle komma att påverka den övriga 
handeln i Karlstad? Skulle IKEA innebära att de andra möbelhandlarna förlorade kunder? 
Tidningsrubriker har avlöst varandra och hur möbeljätten kommer att påverka Karlstad 
har diskuterats (Norling 2005b; Norling 2005c; Norberg 2007).  
 
Effekterna kring IKEAs etablering är inget nytt fenomen, eftersom varuhus finns spridda 
över hela världen. I Kalmar öppnade IKEA under 2006 och det förväntade var att de 
lokala möbelhandlarna skulle få det svårt. Effekten blev sådan till en början, men sedan 
vände det och gick istället mot det positiva. IngaLill Gullbrantz som är regionchef för 
Mio berättar att ”IKEA drar fler inredningsintresserade människor till Kalmar” (Norberg 
2007). Detta är även ett faktum som skådats efter etableringen i Haparanda där IKEA 
också öppnade 2006. Inredningsintresset ökar när IKEA öppnar i en ny stad. ”När IKEA 
etablerar sig blir det som en slags inspirationskälla. Alla som besöker IKEA kanske inte 
vill ha deras varor, men de intresserar sig för att börja jobba med sitt hem” säger Meta 
Troell på Svensk Handel (Bryngelsson 2007). Troell talar vidare om att möbler- och 
inredningsbranschen växer; ”Man kan säga att intresset har ökat hela tiden de senaste 
fem åren och ökar fortfarande”. 
 
IKEAs väletablerade varumärke kan vara svårt för andra möbelhandlare att konkurrera 
med. Dock kan inte IKEA tillfredställa all den efterfrågan som finns på marknaden, 
eftersom smak och tycke varierar för möbler precis som för alla andra produkter. Inom 
Karlstads möbelhandel finns det aktörer som är äldre än IKEA och därmed lokalt mer 
väletablerade. För dessa råder det ingen större risk att förlora avsevärda marknadsandelar, 
eftersom det första varumärket som intar en position i kundernas tankar är svår att ersätta 
(Ries & Trout 2001). Vidare menar Ries och Trout (2001) att en kärnposition på 
marknaden är viktig, därför att den ska återspegla den grundläggande affärsidén som 
företaget bildade vid start. Senare kan kärnpositionen komma att ändras för att vara mer 
rätt i tiden. Detta fenomen kallas repositionering, och kan innebära små som stora 
åtgärder för att förändra företagets varumärke.  
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29:e augusti 2007 slogs dörrarna till det nya IKEA i Karlstad upp. I samband med detta 
uppstod frågan om hur möbelmarknaden skulle påverkas.  
 

1.2 Problemformulering 
Ett nytt företag på marknaden medför både positiva och negativa effekter ur olika 
synvinklar. Ur konsumenternas synvinkel är en tillökning på marknaden enbart till det 
positiva. Ju större utbudet är på marknaden, desto mer pressas priserna ned och det blir ett 
mer gynnsamt klimat. Konsumenterna trivs i det här läget, eftersom de har ett större urval 
med lägre priser. Ur de redan etablerade företagens synvinkel blir dem ytterligare en 
aktör som ska vara med och konkurrera om marknadsandelar och kunder. När priserna 
sjunker minskar de totala intäkterna per företag. I den situationen måste varje företag 
utforska om de fortfarande är kapabla till att konkurrera på marknaden, trots mindre 
marknadsandelar och lägre intäkter. Om företaget tror sig kunna stanna kvar på 
marknaden måste de utforma en strategi för hur de ska agera mot det nya hotet. Det kan 
vara i form av en ny marknadsföringsplan, byta inriktning eller förstärka företagets 
originalkoncept. Oavsett strategi är någon typ av reaktion en naturlig följd av en 
nyetablering.  
 
IKEAs etablering i Karlstad har varit efterlängtad av stadens befolkning, eftersom de ser 
ett större utbud av produkter. Idag finner vi i största sannolikhet inte många svenska hem 
utan någon produkt från IKEA. IKEA är ett fenomen som lockar till sig kunder även om 
dessa inte har för avsikt att handla något. Mediabevakningen vid öppnandet av IKEA i 
Karlstad visade människor som köade natten innan för att vara först in i butiken, trots att 
det inte var något speciellt de var inställda på att handla (Rung Klint 2007). Detta är en 
företeelse som enbart ett väletablerat varumärke kan frambringa.  
 
Frågan vi ställdes inför vid öppnandet av IKEA var hur detta skulle påverka resterande 
möbelbutiker i staden. Karlstadmarknaden består av en uppsjö av inredningsbutiker och 
dylikt, men det är framförallt fem större aktörer som ses som möbelhandlare. Utifrån de 
tidningsartiklar vi läst har vi förstått vilka effekter IKEA haft på andra orter. IKEA har 
lockat fler kunder utifrån städerna, något som varit fördelaktigt för de andra 
möbelbutikerna i städerna. Det som har kunnat ses som en negativ inverkan har varit den 
nedgång butikerna fick precis vid öppnandet av IKEA. Det faktum att nedgången i 
försäljningen sedan övergick till det normala, och vissa fall översteg det normala, 
intresserade oss. Vi ville undersöka hur detta skulle visa sig i Karlstad och hur butikerna 
ställer sig till IKEAs ankomst. Som tidigare setts har IKEA en påverkan både i och 
utanför staden de etablerar sig i. Det som var intresse för oss var att se om 
möbelbutikerna i Karlstad har ändrat strategier, det vill säga repositionerat sig, och i så 
fall hur förändringarna ser ut.  
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1.3 Syfte 
Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att undersöka hur etableringen av IKEA har 
påverkat den existerande möbelmarknaden i Karlstad. Utgångspunkten för uppsatsen är 
följande frågor;  

• Har något av de existerande företagen förändrat sin affärsstrategi på grund av 
IKEA?  

• Är existerande företag i behov av repositionering, som en följd av en ytterligare 
aktör på marknaden?  

 

1.4 Möbelbranschen  
År 2005 var omsättningen i möbelbranschen 28 800 miljoner kronor. Möbler utgör 10,5% 
av all sällanköpshandel. Övrig sällanköpshandel är till exempel elektronik, byggmaterial, 
sport- och fritidsartiklar. Nedanstående diagram visar marknadsandelarna för de största 
aktörerna i möbelbranschen. IKEA är överlägset störst med 40 % av marknaden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*  Benämningen kedjorna ovan omfattar Mio AB, EM Home Interior AB, Svenska Hem AB, 
Möbelmästarna AB och Möbelgruppen AB 
 
Figur 1 Marknadsandelar för möbelhandelns största aktörer och kedjor 2005 (Sveriges Möbelhandlare 
2006)  
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1.5 IKEA 
IKEA grundades av Ingvar Kamprad 1943. Det första IKEA-varuhuset öppnades 1958 i 
Älmhult i Sverige. IKEA-koncernen består idag av 235 varuhus i 24 länder, dessutom 
finns 30 varuhus som drivs av franchisetagare i 15 länder. IKEA har 118 000 anställda 
spridda över hela världen. IKEA-koncernen omsatte 19,8 miljarder euro under 2007. 
Affärsidén är att erbjuda ett brett sortiment, form- och funktionsriktiga 
heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt får råd att köpa dem. 
IKEA Karlstad ligger på Bergviksområdet intill E18. Butiken är 24 000 kvadratmeter 
stort och har ungefär 200 anställda (IKEA 2008).  
 
Varumärket IKEA värderas till 10 miljoner dollar och ligger på 38:e plats i listan över 
världens 100 högst värderade varumärken. IKEA är det enda svenska företaget som finns 
med på listan (Interbrand 2007). 
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Metod 

Kapitel 2 – Metod 
 
I följande kapitel beskrivs vilken metod vi valde till undersökningen, och varför den 
passar uppsatsens problemställning. Vidare förklaras hur vi samlade in data och hur 
materialet senare analyserades. 
 

2.1 Val av undersökningsmetod 
Utifrån uppsatsens syfte, som är att undersöka hur etableringen av IKEA har påverkat den 
existerande möbelmarknaden i Karlstad, är en kvalitativ metod lämpligast för att få 
klarhet i problemet. Den kvalitativa metoden är en öppen ansats som handlar om att ta 
reda på hur olika människor tolkar och förstår en situation. Enligt Jacobsen (2002) passar 
metoden när undersökaren inte har mycket tidigare kunskap om ämnet och vill få fram en 
mångsidig beskrivning. Detta stämmer väl in på vår situation eftersom det inte finns 
någon större mängd undersökningar att tillgå inom det valda området. En 
litteratursökning som gjordes i databasen Emerald gav ingen större utdelning. Sökningen 
gjordes på följande begrepp; positioning, repositioning, brand, competitive strategy (även 
på svenska). Resultatet blev att det endast återfanns en relevant vetenskaplig artikel för 
ämnet. 
 

2.2 Datainsamlingsmetod 
Vi har valt att använda den individuella, personliga intervjun som undersökningsmetod 
för uppsatsen. Denna form passar för uppsatsens inriktning eftersom vi på grund av egna 
otillräckliga förkunskaper vill få intervjuobjektet att så mycket som möjligt tala fritt. 
Enligt Holme och Solvang (1997) ligger styrkan i intervjun i att den liknar en vardaglig 
situation och ett vanligt samtal, eftersom undersökaren strävar efter att styra intervjun så 
lite som möjligt och istället låta intervjuobjektet påverka samtalets inriktning. Den 
personliga intervjun passar när relativt få enheter undersöks, för att få fram en enskild 
individs tankar och när vi är intresserade av hur individen tolkar och lägger mening i ett 
speciellt fenomen (Jacobsen 2002). I vårt fall handlar det om att intervjua fem objekt, 
vilket bör anses som en acceptabel mängd för att kunna utföra personliga intervjuer. 
Genom att välja utförandesättet personlig intervju träffar vi en enskild person åt gången 
och får höra den personens egna individuella uppfattning av problemet. 
 
Inför genomförandet av intervjun ska beslut tas om ett antal olika val som påverkar 
resultatet. Det första valet var att bestämma vilket utförande intervjun skulle ha; ansikte 
mot ansikte eller via telefon. Två omständigheter som framförallt påverkar valet är 
kostnads- och tidsaspekten, då intervjuer ansikte mot ansikte kräver att undersökaren 
måste förflytta sig till olika platser. I vårt fall befinner sig alla intervjuobjekt inom 
Karlstads närområde, varför det för oss inte innebär en särskilt stor kostnad att välja detta 
genomförande. Annat som talar för att utföra intervjun ansikte om ansikte är enligt 
Jacobsen (2002) att det är lättare att få ett givande, öppet samtal vid besöksintervju än 
över telefon. Dock valde vi att ta kompletterade frågor, som uppstått vid analysen av  
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datamaterialet, över telefon. Detta gjordes eftersom det inte fanns tid att göra återbesök, 
och telefonintervju är då ett bra alternativ. 
 
Vidare bestäms hur öppen eller strukturerad intervjun ska vara. Det vanligaste är att den 
öppna intervjun är strukturerad till en viss grad, till exempel med en lista över de ämnen 
som ska tas upp. Vi valde att skriva ned ett antal frågor på förhand för att säkerställa att 
de viktigaste områdena täcktes in (Bilaga 1). Frågorna kom oftast i en fast ordningsföljd, 
eftersom de hade ställts upp i den ordning vi tyckte verkade naturlig. I de fall då 
intervjuobjektet pratade på mycket själv så blev det en mer öppen ordningsföljd. 
Intervjun bestod enbart av öppna svarsalternativ. 
 
I frågan om var intervjun skulle äga rum valde vi att träffa intervjuobjekten i deras 
butiker. Enligt Jacobsen (2002) finns två huvudtyper av intervjuplatser; en situation som 
är naturlig för intervjuobjektet och en som är konstlad. En naturlig plats är ett ställe som 
intervjuobjektet är välbekant med, medan en konstlad plats är undersökarens arbetsplats 
eller ett neutralt rum som varken undersökaren eller intervjuobjektet är bekant med. Valet 
av plats är mycket viktigt, eftersom en konstlad plats kan påverka intervjuobjektet till att 
ge konstlade svar. Genom att besöka intervjuobjekten i en miljö som var trygg för dem, 
ville vi få den inverkan att de skulle känna sig mer naturliga under intervjun. 
 

2.3 Urval av intervjuobjekt 
Till undersökningen ville vi få med de största företagen inom möbelbranschen i Karlstad. 
En aspekt som var viktig var att företagen skulle ha ett brett och snarlikt sortiment av 
möbler, bestående av till exempel soffor, köksbord och sängar. Detta innebar att butiker 
med fokus endast mot inredningsartiklar uteslöts ur undersökningen. Efter att ha läst ett 
antal artiklar i lokaltidningarna rörande uppsatsens ämne, upptäckte vi att det framförallt 
var fem företag som återkommande nämndes som de största möbelaktörerna. Vi gjorde 
även en sökning på Gula sidorna på Eniros hemsida för att se vilka möbelhandlare som 
fanns i staden. Resultatet som framkom var att följande företag är störst inom 
möbelbranschen i Karlstads kommun; Mio Sonnelids, Wermlandsmöbler, Sommarlagret, 
EM och Walfrids Svenssons möbler. Dessa aktörer har ett liknande sortiment av varor, 
men i varierande prisklasser. Vi valde att endast se till Karlstads kommun då tid tyvärr 
inte fanns att undersöka förhållandena i övriga Värmland. 
 

2.4 Genomförandet av datainsamlingen 
Vi kontaktade varje intervjuobjekt först över telefon och bestämde sedan ett möte med 
respektive person i deras butik. Det var inga svårigheter att få företagen att ställa upp på 
en intervju. I fyra fall av fem fick vi träffa ägaren eller butikschefen, att det inte blev så 
på EM berodde på att den personen inte fanns på plats vid tillfället. Detta är dock inte 
något vi sett som en brist, eftersom vi bedömer att säljaren vi träffade hade kompetens 
nog att besvara våra frågor.  
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Vid besöket fick intervjuobjekten själva välja en plats i deras butik där de fann det 
lämpligt att sitta och samtala. I vissa fall fick vi komma in på deras kontor, medan vi i 
andra fall satt lite avskilt någonstans ute i själva butiken. Innan intervjun hade vi bestämt 
att en av oss skulle ställa frågorna och att den andra skulle anteckna. Att göra denna 
uppdelning var ett beslut som togs eftersom det underlättade för oss båda att kunna 
fokusera på en uppgift. Vi började intervjun med att förklara uppsatsens problemställning 
och varför vi ville genomföra en intervju med just den personen. Intervjun fortsatte sedan 
med allmänna frågor om företaget, såsom bakgrund och antalet anställda. Orsaken till att 
intervjun inleddes med lättare frågor var att få intervjuobjektet att känna sig avslappnad. 
Frågorna fortsatte sedan i den ordning de var förberedda, med i vissa fall ej nedskrivna 
följdfrågor. Alla intervjuer spelades in på band, men vi förde även stödanteckningar 
under tiden för samtalet. Intervjuerna avslutades med att fråga om vi fick återkomma på 
telefon om det skulle uppstå ytterligare frågor. 
 

2.5 Dataanalys 
Enligt Jacobsen (2002) rör sig analysen av kvalitativ data om tre steg; beskriva, 
kategorisera och kombinera. Först ska intervjun registreras så noggrant som möjligt för 
att få en grundlig och detaljerad beskrivning av all data. Det första vi gjorde i 
bearbetningen av den insamlade datan, var att sammanställa bandinspelningarna. Direkt 
efter att vi utfört en intervju lyssnade vi på bandinspelningen och skrev ned ordagrant vad 
som sagts, utan någon bortsållning. Nästa steg är att få en överblick av den information 
som framkommit, vilket görs genom att sålla och förenkla informationen. Vi bearbetade 
informationen som framkommit ur intervjuerna, genom att plocka ut det relevanta och 
strukturera datan i en mer lättförståelig text. När all data sedan är kategoriserad, kan det 
sista steget utföras vilket är att tolka informationen. Det innebär att fundera över vad som 
egentligen sagts, och vad det betyder. Vi ställde upp alla intervjuobjekts svar till 
respektive fråga i en tabell, så att vi lättare kunde se likheter och skillnader. Detta hjälpte 
oss att få fram den viktigaste informationen om varje företag till uppsatsens 
diskussionskapitel.  
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Kapitel 3 – Teori 
 
Kapitlet förklarar de begrepp och teorier som uppsatsen baseras på. Detta för att läsaren 
ska förstå den information som senare analyseras. En sammanfattning av teorin avslutar 
kapitlet, för att tydliggöra relationen mellan avsnitten.  
 
3.1 Positionering 
Positionering är ett grundläggande begrepp i denna uppsats, eftersom det är väsentligt för 
ett företag att veta vilken position det innehar på marknaden. Först när företag vet sin 
nuvarande position gentemot sina konkurrenter, kan det se i vilken riktning det bör 
repositionera sig. Nedan följer en beskrivning av begreppet position. 
 
Positionering är samlingsbefattningen på alla de åtgärder ett företag vidtar för att få 
människor att uppfatta deras varumärke och produkter på ett särskilt sätt. Med 
positionering menas att allmänt belysa de delar som är företagets bästa attribut och skapa 
något som berör konsumenterna. Det är den externa kommunikationen som sker via 
media som ska betona produktens viktigaste egenskaper (Kotler 2001). Positioneringens 
uppgift är att slå igenom bilden av företaget genom all mediabrus som existerar på 
marknaden (Ries & Trout 2001). Varumärkets position ska svara på frågan ”Varför ska 
jag köpa ditt varumärke?”, och vara avgörande för kundens val (Kotler 1999).   
 
Enligt Uggla (2006) har alla varumärken en kärnposition som företag försöker bygga upp 
och behålla. Denna position innebär en plats på marknaden som är bestämd utifrån 
kriterierna en målgrupp inom ett segment har. Segmentet är den indelning av marknaden i 
hanterliga grupper som alla har en gemensam nämnare; kön, ålder, bostadsort och så 
vidare (Kotler 2001). Dessa ska kopplas samman med en kategori av människor eller 
företag som företaget ska rikta sig mot, det vill säga en målgrupp. Segmentering av 
målgrupp och val av strategier görs för att framhäva företagets speciella egenskaper. 
Meningen är att utföra företagets aktiviteter på ett bättre sätt än konkurrenterna för att ge 
konsumenterna en anledning att välja deras produkt framför konkurrenternas (Kotler 
2003).   
 
Att hålla sig till ett och samma varumärke har varit mer lönsamt för företag genom åren. 
Det betyder dock inte att varumärkets position inte ska vara mottaglig för ombyte eller 
omgradering. Att repositionera sitt varumärke eller image betyder för företaget att ändra 
färdriktning mot något som är en mer lämplig utsikt för företagets framtid (Uggla 2006). 
Att införa en ny position eller tanke om något innebär att först utkonkurrera det som 
redan finns i konsumenternas tankar. När den ursprungliga uppfattningen är raderad letar 
människor efter något att fylla ut tomrummet med. Då blir företagets nya position aktuell 
att inta (Ries & Trout 2001).  
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Genom att vara först med en produkt eller ett koncept på marknaden kan ett företag utan 
svårigheter positionera sig i konsumenternas tankar. Det som skiljer den första aktören på 
marknaden mot den andra med en likvärdig produkt, är att den första är den som  
människor lägger på minnet. Det första varumärket som konsumenterna lägger på minnet 
är också det som får en marknadsledande position (Kotler 1999). De företag som har 
lyckats positionera sig som marknadsledande, är så pass starka att de löper liten risk att 
bli omplacerade. För att behålla sin position som marknadsledande måste företaget 
förstärka det originalkoncept som det intog sin position igenom (Ries & Trout 2001). 
Enligt Liljedahl (2001) är det svårt att ta över en marknadsledarposition. Innan ett företag  
ger sig på den kampen kan det vara värt att undersöka om möjligheten till att utveckla en 
ny kategori finns, och i sådana fall inta rollen som marknadsledare i den kategorin. I och 
med detta skapar företaget en konkurrensfördel som inget av de andra företagen på 
marknaden har hunnit upptäcka ännu. Vidare menar Liljedahl (2001) att ett företag blir 
marknadsledande när de lär sig att ta vara på möjligheterna som dyker upp samt att ha 
viljan att satsa när andra företag avvaktar. 

3.2 Repositionering  
Om ett företag har hamnat i ett läge där kunderna inte längre uppfattar dem som de var 
från början, är det dags att börja tänka om. Det innebär att de måste försöka förflytta 
företaget till en mer attraktiv och relevant position. För att ta sig till den nya åtråvärda 
positionen på marknaden behöver de utforma en ny färdriktning. Färdriktningen måste 
vara genomgående i hela företaget för att målet ska vara möjlig att genomföra (Uggla 
2006). Om företaget till exempel väljer en lågkostnadsposition måste sälj – och 
marknadsföringsavdelningen följa samma linje, för om dessa två bitar på något sätt 
motsäger varandra uppfattas företaget som splittrat och kan därmed inte nå den 
eftertraktade positionen (Kalafatis et al. 2000). Syftet med repositionering är att bredda 
marknaden, stimulera den marknad de befinner sig på och göra företaget mer attraktivt 
och relevant i tiden. I ett sådant läge är pris och kvalitet avgörande faktorer för hur väl 
företaget lyckas uppfylla konsumenternas förväntningar. I slutändan är det alltid 
konsumenterna som positionerar företaget med deras uppfattning (Uggla 2006).   
 
Syftet med repositionering är att röra sig uppåt eller utmed den tänkta efterfrågan som 
finns på marknaden. Repositionering sker i produktlivscykelns utvecklings – och 
mognadsfas. I dessa faser har företaget hunnit synas så pass mycket att konsumenter har 
haft tid att både glömma bort och ta företaget för givet. Här räcker det med en marginell 
och relevant uppdatering för att få företaget att åter komma rätt i tiden (Uggla 2006).  
 
Konkurrensorienterad repositionering syftar till att företagen misskrediterar varandra och 
drar nytta av varandras svagheter. Det här sker på en mycket taktisk nivå där en 
konkurrents styrkor vänds till deras svagheter genom att det egna företagets styrkor 
belyses. Inom imageförändrande repositionering tvingas företaget att jobba med sitt eget 
varumärke. Målet är att skapa en stark uppfattning av företaget som ett varumärke, och 
skapa ett synligare och anständigare varumärke i den bredare massans ögon. Det finns 
dock ett sätt till att göra detta, vilket inte kräver mycket ansträngning runt just det egna  
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varumärket. Det är att införskaffa sig en partner som redan besitter en högre position på 
marknaden och förknippa företaget med dem. Därmed kan företag dra nytta av det högt 
positionerade företagets rykte (Uggla 2006).  
 
Begreppen affärsidé, konkurrenskrafter och konkurrensstrategier kommer vidare att 
redogöras för i detta kapitel. Dessa begrepp är elementära inom företagsekonomi och är 
av betydelse för repositionering.  
 

3.3 Affärsidéns betydelse    
I den här uppsatsen är det viktigt att redogöra för affärsidéns innebörd, eftersom 
affärsidén är stommen i ett företags verksamhet. Affärsidén ligger till grund för den 
konkurrensstrategi företaget anammar, och ska leda företaget till den position de vill ha. 
  
”Det väsentliga är inte vad företaget producerar utan vad det står för” (Söderman 2002 
s. 60). Detta är en regel om affärsutveckling som Söderman (2002) talar om. Idag är det 
viktigt för ett företag att för sina anställda definiera vad det gör och vad det står för. 
Kärnsyftet i företaget är det som utvecklas till en affärsidé och inte vilka produkter de 
säljer. Orsaken till detta är att de produkter som de tillverkar snart är omoderna och 
därför inte tillför en förstärkande effekt till företagets positionering. Om företagets 
ledning vet varför det existerar kan de lättare se möjligheter till förändring. Affärsidén är 
en kombination av faktorer som inger riktlinjer hos företaget samt att det i en mindre 
utsträckning klargör företagets mål (Ax et al. 2005).  
 
Det hör inte till en ovanlighet att ett företag inte vet vad det står för, eftersom det kanske 
inte står för något särskilt (Söderman 2002). Därför är det av högsta relevans att 
företagets syfte inspirerar de anställda, hjälper dem att tänka expansivt om vad som kan 
göras i framtiden men inte görs idag. Syftet ska vara lika klart idag som om hundra år och 
ge en klar bild av företaget. Vidare anser Söderman (2002) i takt med andra som Porter 
att strategier är något som inte längre följs. Den valda strategin går ofta inte som den var 
tänkt på grund av den felaktiga synen på konkurrenter, av interna organisatoriska fel och 
driften att växa (Porter 1996). Genom att i rätt tid och med rätt marknadsföring kan 
företaget påminna konsumenterna om sin affärsidé och position. Det krävs inte en stor 
marknadsföringskampanj som lanseras vid ett speciellt tillfälle, utan att uppmärksamma 
tillfällen som dyker upp för att differentiera, påminna, informera och övertyga (Fill 
2005).  
 

3.4 Porters teori om konkurrenskrafter 
Porter (2004) talar om fem generella konkurrenskrafter; nyetableringar, rivalitetsgrad 
bland nuvarande konkurrenter, hot från substitutprodukter, köparnas förhandlingsstyrka 
och leverantörernas förhandlingsstyrka. Två av dessa konkurrenskrafter, nyetableringar 
och hot från substitut, är centrala i den här uppsatsen eftersom de kan kopplas samman 
med IKEAs etablering i Karlstad och dess påverkan på de existerande möbelhandlarnas 
verksamhet. De tre resterande krafterna kommer därför inte att förklaras närmare.  
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Tillsammans bestämmer de fem krafterna lönsamheten och konkurrensen i branschen. 
Dessutom är dessa krafter utgångspunkten för skapandet av konkurrensstrategier.  
 
3.4.1 Nyetableringar 
En ny aktör på marknaden innebär att ett ytterligare företag ska vara med och konkurrera 
om marknadsandelarna. Det betyder att priserna till stor sannolikhet pressas ned och 
kostnaderna per företag stiger, vilket i sin tur leder till minskad lönsamhet. I en större 
utsträckning kan det innebära att vissa aktörer inte längre klarar konkurrensen på 
marknaden och måste lämna den. Hur stort hotet från nyetablerare är beror på de 
svarsåtgärder som de redan etablerade företagen är redo att anta, och de hinder som finns 
för det potentiella företaget att överkomma. Exempel på etableringshinder är 
stordriftsfördelar, produktdifferentiering, kapitalbehov, med flera. Stordriftsfördelar 
uppstår när företag har så stora volymer att styckpriset sjunker. Detta skrämmer ofta 
nyetablerare eftersom de antar att de måste starta i stor skala och förvänta sig bli 
tillbakadrivna av de redan etablerade företagen (Porter 2004).  
 
De etablerade företagen är redo med en motreaktion för att besvara en nyetablering om de 
känner sig hotade. Om en nyetablering sker på en långsamt växande marknad är de 
etablerade aktörerna känsliga för att förlora marknadsandelar. Det här beror på att den 
långsamt växande marknaden är mer krävande vad gäller marknadsföring och är svår att 
locka in nya kunder på. Om det då tillkommer en ny aktör på marknaden kan denna ta en 
betydlig del av de redan existerande kunderna. Är det däremot en snabbt växande 
marknad kan företagen visa bra ekonomiska resultat trots nyetablerarens beslag på 
marknadsandelar. I de branscher där ett företag ser sin position som högst strategisk, kan 
en nyetablering uppväcka stor motoffensiv. En motoffensiv är en försvarsåtgärd från de 
etablerade företagens sida (Porter 2004).  
 

3.4.2 Hot från substitut 
Ett substitut behöver inte vara en vara eller tjänst inom samma kategori. Om en produkt 
ersätter en annan till ett lägre pris, eller har någon annan egenskap som gör den mer 
värdefull för konsumenterna, är det ett substitut. För att identifiera ett substitut gäller det 
att de kan utföra samma funktioner som produkterna som finns i branschen. 
Substitutprodukter har tendensen att sätta press på priset, vilket gör att hela branschen får 
en lägre vinst. När köparna är beredda att byta säljare är hotet från substitut stort. Detta 
leder till att substitut i branscher med höga vinster ofta börjar ta del av andra kunder som 
inte hör till deras kundbas till en början (Porter 2004).  
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3.5 Konkurrensstrategier  
Porter (2004) talar om konkurrensstrategier som medvetet eller omedvetet drivs av alla 
företag. Anledning till att förklara dessa är för att tydligare visa vilka av företagen som 
faktiskt är konkurrenter och vilka av företagen som har distinkta skillnader.  
 
Enligt Porter (2004) finns tre grundläggande konkurrensstrategier för ett företag att 
anamma; kostnadsledare, differentiering eller fokus. Kostnadsledare handlar om att ett 
företag konkurrerar genom att erbjuda de lägsta priserna på marknaden. Låga kostnader 
är nyckelordet i företaget vad gäller alla områden, dock kan inte kvalitet, service och 
andra områden ignoreras. Differentiering handlar om att skapa någonting som skiljer sig 
på marknaden och ses som unikt. Differentiering av produkten kan ske på ett flertal olika 
sätt, genom till exempel design, varumärke, teknik eller kundservice. Det ideala är att 
företaget kan differentiera sig genom mer än ett attribut. Fokusering handlar om att rikta 
in sig på en specifik kundgrupp eller geografisk marknad. Att använda fokusstrategin 
innebär att serva sin målgrupp väldigt väl, tanken är att hand om sin smala målgrupp mer 
effektivt än ens konkurrenter som är mer brett inriktade. Fokusering kombineras med 
differentiering eller kostnadsledare. 
 
I undersökningen gjord av Kalafatis et al. (2000) presenteras fyra av de mest lönsamma 
differentieringsstrategierna relaterade till produkter med längre beslutsprocess. Dessa är; 
produktens prestanda, pris, personlig kontakt och ”lätt att göra affärer med”. För att 
kunna differentiera sig igenom personlig kontakt och ”lätt att göra affärer med” gäller det 
att företaget har byggt upp en god relation till sina kunder. Det är när kunderna känner sig 
trygga med hur företaget hanterar deras ärenden, som de kan tänka sig att återkomma till 
butiken. Återkommande kunder är tecken på lojala kunder. Det är i det här stadiet av 
relationen som företaget drar mest nytta av sitt varumärke. När företaget har lyckats 
frambringa en god relation till sina kunder, krävs inte mycket marknadsföring för att 
locka nya kunder eller för att behålla sina gamla. Ett företag uppnår oftast den här graden 
av differentiering när de är så pass stora att deras varumärke säljer sig självt. I det här 
skedet har kunderna redan en uppfattning om vad den positionen innebär. Är företaget 
positionerat som lågkostnadsföretaget på marknaden, litar kunden på att den alltid kan 
finna ett billigt sortiment hos denne. Medvetenheten om att han/hon inte betalar för en 
hög kvalitet, så ställs heller inte de kraven på produkterna. De företag som har funnits 
längst på marknaden är också dem som oftast associeras med att vara ett kvalitetsföretag, 
och har mycket därför behållit sin position på marknaden (Kalafatis et al. 2000).  
 
Ett företags strategiska position definierar hur det strävar efter att uppfattas i jämförelse 
med sina konkurrenter. Med strategisk positionering menas att den ska spegla en 
långsiktig satsning att vinna fördelar före konkurrenter. Den strategiska positionen kan 
beskrivas som affärsidéns ansikte utåt eftersom den ska spegla det affärsidén står för.  
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Företagets strategiska position ska differentieras från konkurrenterna och stämma överens 
med hur kunderna uppfattar företaget (Aaker 2001). Valet av strategi ska spegla 
företagets förmåga att framföra de förväntningar som är kopplade till den positionen. 
Positioneringen bör vara klar och väldefinierad. Det är kundernas uppfattning om 
positioneringen som är det viktigaste i slutändan (Kalafatis et al. 2000).  
 
För att en vald strategi ska vara genomförbar och konkurrenskraftig bör den involvera 
alla delar i verksamheten så som teoretiska, strategiska och operativa beslutsnivåer. Detta 
innebär att besluten som fattas om vilken position och konkurrensstrategi som ska antas 
av företaget ofta ligger på en central nivå. Efter centralbeslutet ska ett internt 
informationsutbyte ske för att alla inom företaget ska kunna relatera och marknadsföra 
samma strategi (Kalafatis et al. 2000).    
  

3.7 Sammanfattning av teorin 
Den teori som vi skrivit om i uppsatsen har haft för avsikt att informera läsaren om det 
den behöver veta för att följa våra argument i diskussionskapitlet. Nedan följer en 
sammanfattning av teorikapitlet för att klargöra kopplingen mellan de olika teoretiska 
begreppen.  
 
För att ett företag ska kunna skapa en position i konsumenternas medvetande måste det 
arbeta utifrån en strategi. En strategi enligt Porter (2004) kan återges i tre former; 
kostnadsledarskap, differentieringsstrategi eller fokusering. Företagets position ska 
återspegla dess affärsidé utåt, därför är det viktigt att ett företag har en klar affärsidé. 
Affärsidén ger företaget en bild om varför det existerar och kan utifrån den bygga upp det 
rykte företaget önskar att dess varumärke ska ha. Varumärket är en bidragande del till den 
relation kunderna får gentemot företaget, vilket i sin tur också berör den position ett 
företag kan inneha. Affärsidén ska också ge företaget den bild av var det står för att se var 
förändringar är möjliga att göra (Söderman 2002). Det är när ett företag kan känna hot 
från en ny aktör på marknaden, som de kan behöva ändra färdriktning. En liten 
förändring kan leda in företaget på en ny position som ett annat företag ännu inte 
upptäckt (Liljedahl 2001). Målet med repositioneringen är att skapa en starkare bild av 
varumärket i den bredare massans ögon (Uggla 2006).  

 
 

 

 

 

 16
 



 
Empirisk sammanfattning 

Kapitel 4 – Empirisk sammanfattning 
 
Detta kapitel ämnar att ge läsaren en sammanfattning av vad som framkommit ur 
intervjuerna. I bilaga 2 återfinns intervjuerna i sin helhet.    

 
4.1 Sonnelids 
Sonnelids är ett 60-årigt företag som ingår i möbelkedjan Mio. Sonnelids är den största 
möbelhandlaren i Karlstad, och har enligt ägaren Ingrid Sonnelid en marknadsandel på 
ungefär 45 %. Butiken säljer kvalitetsmöbler och riktar sig till alla typer av kunder. 
Sonnelids säger sig inte ha några direkta konkurrenter. Ingrid Sonnelid säger att ”Vi ser 
konkurrenterna som något positivt, som en komplettering och som en hjälp med till 
exempel marknadsföring”. Sonnelids marknadsför sig lokalt genom Nya Wermlands 
Tidningen och Värmlands Folkblad, och nationellt genom Mios tv-reklam.  
 
Öppnandet av IKEA innebar att Sonnelids fick en liten uppgång i försäljningen, vilket var 
väntat då de var medvetna om att IKEA haft den effekten i tidigare orter de öppnat. 
Sonnelids har påbörjat en utbyggnad av butiken, som delvis är en följd av IKEAs 
ankomst. Utbyggnaden hade dock enligt Ingrid Sonnelid skett ändå, eftersom den också 
berodde på att bron utanför butiken revs och att de därmed blev mer synliga från 
motorvägen. Sonnelids ser positivt på IKEAs ankomst eftersom det för Sonnelids del 
inneburit en ökad försäljning och ett ökat kundunderlag, genom tillströmning av 
människor utifrån Karlstad. Ingrid Sonnelid säger att ”När kunder kommer utifrån och 
ska besöka IKEA så besöker de andra butiker också, det är en mänsklig reaktion att vilja 
se mer”. 
 

4.2 Wermlandsmöbler 
Som en av de relativt yngre butikerna på möbelmarknaden i Karlstad, har 
Wermlandsmöbler anammat en differentieringsstrategi som för dem innebär att erbjuda 
personlig service och stort engagemang i kundens köpbeslut. Butikschefen Markus 
Scholder på Wermlandsmöbler i Karlstad påpekar att det är den personliga servicen som 
särskiljer dem från andra möbelhandlare i staden. ”Relationen är inte över bara för att 
pengar är bytta”.  
 
Wermlandsmöbler har inte känt någon oro för IKEAs etablering på marknaden. Effekten 
som IKEA har haft har mestadels varit till Wermlandsmöblers fördel enligt Markus 
Scholder.  Företaget ser inte IKEA som ett hot utan snarare som en ”samarbetspartner”, 
vilket han förklarar med kommentaren ”Vi delar på samma kaka”. Under hösten 2007 
påbörjades en utbyggnad av butiken för att utöka butiksytan och sortimentet. Scholder 
säger att utbyggnaden har skett på grund av det ökade antalet aktörer på marknaden, men 
menar att IKEA inte var en avgörande faktor.  
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Den ökning av kunder Wermlandsmöbler fått på senaste tiden anser de beror på att IKEA 
har dragit kunder från kranskommunerna. Därmed har Wermlandsmöbler passat på att 
öka sin marknadsföring för att locka till sig fler kunder. Bland annat har reklamskyltar på 
vägen till IKEA varit ett sätt att uppmärksamma nya och gamla kunder på företagets 
existens. 
  

4.3 Sommarlagret 
Sommarlagret är en fristående butik som har en fokusering mot sommarmöbler. Butiken 
har även ett stort utbud av övriga möbler och då med en särskild spets mot indiska 
möbler. Affärsidén är att erbjuda kunden bra möbler till konkurrenskraftiga priser. 
Sommarlagret har gått förbi ett led i distributionskedjan och är sin egen grossist. 
Företaget direktimporterar från fabriker och kan på så vis hålla priser som ligger 20-30% 
lägre än övriga marknaden.  
 
Sommarlagret ser IKEA som en konkurrent vad gäller delar av sortimentet så som mattor 
och lampor. Butiksansvarige Tony Brattström anser att IKEA tagit en del av 
Sommarlagrets kunder och berättar att butiken fick en minskad försäljning då IKEA 
öppnade, men att försäljningen idag har stabiliserats. På grund av IKEA har 
Sommarlagret ändrat sin marknadsföringsstrategi. Brattström säger att ”Nu riktar vi 
marknadsföringen mer mot orter utanför kommunen, som till exempel Torsby och Kil”.  I 
övrigt har Sommarlagret inte ändrat någon strategi då Brattström menar att de inte kan 
konkurrera med ”ett av världens största varumärken”.  
 

4.4 EM 
Till de något större möbelkedjorna hör EM, tidigare Europamöbler. Karlstadbutiken som 
har funnits i nio år, är en av de sextiotal butiker som finns runt om i Sverige. På frågan 
om vilken affärsidé företaget har kan ingen i Karlstadbutiken redogöra för vad den är, 
eftersom de inte vet. Affärsidén finns heller inte att hitta på EM-koncernens hemsida. 
Angående företagets målgrupp säger säljaren Åsa Berglund att ”Vi arbetar efter en 
målperson som är en 37-årig kvinna, eftersom vi tror att det är dem som oftare tar hand 
om inköpen av inredning”.  
 
Åsa Berglund påstår att IKEA har en yngre målgrupp än EM, men anser ändå att IKEA är 
en konkurrent. Dock har butiken inte vidtagit någon åtgärd för att försvara sig gentemot 
det hot som IKEA skulle kunna medföra. Åsa Berglund berättar att; ”Vi har inte märkt 
någon uppenbar nedgång i försäljningen, utan snarare tvärtom nu”.  
 
Under hösten 2007 blev det bestämt att alla lokala butiker i EM-kedjan ska få använda sig 
av egen marknadsföring, efter att tidigare ha varit förtrogna till den rikstäckande på 
central nivå. Karlstadbutiken har som mål att ha två annonser per månad i 
lokaltidningarna.  
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4.5 Walfrid Svenssons möbler 
Walfrid Svenssons möbler är Värmlands äldsta möbelbutik och har funnits sedan 1892. 
Affärsidén är att sälja varaktiga möbler med kvalitet och tidlös design. Walfrid Svenssons 
strävar än idag efter samma affärsidé och vision som de hade för drygt 100 år sedan.  
 
Som konkurrenter till Walfrid Svenssons nämner ägaren Martin Bäckman Incentro, 
Sonnelids och EM. Walfrid Svenssons vill särskilja sig från konkurrenterna genom att ge 
kunden en bra service som inkluderar utkörning och montering av möblerna kostnadsfritt. 
Målgruppen som företaget vänder sig till är övre medelåldern, eftersom Walfrid 
Svenssons tror att det segmentet har en högre inkomst som matchar möblernas prisklass.  
 
IKEAs etablering i Karlstad har inte påverkat Walfrid Svenssons nämnvärt. Bäckman 
anser att IKEA har gjort att Walfrid Svenssons hamnat mer rätt på marknaden, eftersom 
de kan erbjuda ett exklusivt utbud av möbler som passar de kunder som inte tilltalas av 
IKEAs sortiment. Bäckman ser positivt på att IKEA lockar fler människor till Karlstad, 
eftersom även Walfrid Svenssons kan dra nytta av detta då deras utbud av möbler kanske 
inte finns i de mindre orterna utanför staden. Vid öppnandet av IKEA marknadsförde sig 
Walfrid Svenssons genom reklamskyltar på vägen mot IKEA. Bäckman säger att Walfrid 
Svenssons satsar på att vara väldigt kända lokalt i Karlstad, och att de vill vara ett litet 
företag som är lätta att ha att göra med. ”Man ska vara trygg när man kommer hit och 
handlar” säger han. ”Det tycker jag kännetecknar oss”. 
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4.6 Företagens särskiljande drag 
 
Sonnelids • Väletablerat företag med 60 år i branschen.  

• Är en del av Mio-kedjan.  
• Ser inte de andra aktörerna på marknaden som 

konkurrenter, utan mer som en komplettering.  
• Har svarat på IKEAs ankomst genom att göra en 

utbyggnad av butiken. 
 

Wermlandsmöbler • Har anammat en differentieringsstrategi där det 
särskiljande är relationen till kunden.  

• Har, delvis som en följd av IKEA, gjort en 
utbyggnad av butiken. 

 
Sommarlagret • Har ett särskilt sortiment bestående av 

sommarmöbler och indiska möbler.  
• Var kostnadsledare på marknaden innan IKEA 

kom.  
• Har förändrat sin marknadsföringsstrategi efter att 

IKEA öppnat, till att nu rikta marknadsföringen 
mer mot orter utanför Karlstad. 

 
EM • Är en del av en detaljistkedja.  

• Ser IKEA som en konkurrent, men har trots detta 
inte förändrat någon strategi.  

 
Walfrid Svenssons möbler • Värmlands äldsta möbelföretag som har funnits 

sedan 1892.  
• Tillämpar en differentieringsstrategi med fokus 

där målgruppen är människor i åldern 50+.  
• Har en väldefinierad affärsidé som innebär att 

sälja möbler med en mycket hög kvalitet.  
  

IKEA • Globalt företag med totalt 118 000 anställda. 
• Omsatte år 2007 19,8 miljarder euro. 
• IKEA Karlstad har ungefär 200 anställda. 
• Det centrala är att erbjuda heminredning till alla 

människor, vilket gör att ett lågt pris är viktigt. 
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Kapitel 5 - Diskussion 
 
Detta kapitel presenterar sammankopplingen av teori och empiri samt våra egna åsikter. 
Här diskuteras de områden vi finner mest intressanta. Kapitlet avslutas med att  
uppsatsens syftet besvaras. 
 

5.1 IKEAs påverkan på Karlstads möbelmarknad 
Intrycket av Mio Sonnelids är att de är ett självsäkert och starkt företag som inte är 
berörda av IKEAs ankomst. En anledning till att vi uppfattar företaget på detta sätt skulle 
kunna ha att göra med deras erfarenhet av branschen. Sonnelids har funnits i 60 år, vilket 
har gett dem en gedigen branschkännedom. Ingrid Sonnelid säger att ”Vi ser 
konkurrenterna som något positivt, som en komplettering och som en hjälp med till 
exempel marknadsföring”. Det här uttalandet visar att Sonnelids är ett självsäkert företag 
eftersom de inte ser konkurrenterna som något negativt.  
 
Som framkom i intervjun med Ingrid Sonnelid så har Sonnelids gjort en utbyggnad av 
butiken, vilket delvis är en följd av IKEAs ankomst. Att Sonnelids inte ser IKEA som en 
konkurrent, men ändå väljer att bygga ut butiken, visar på att de vill fortsätta att behålla 
sin marknadsandel genom att de svarar på de förändringar som sker på marknaden. 
Utbyggnaden kan ses som en svarsåtgärd, som enligt Porter (2004) vidtages från ett 
etablerat företag för att minska de effekter som det nya företaget kan komma att orsaka. 
Sonnelids har med sin erfarenhet en branschkännedom som gör att de inte utför några 
drastiska drag innan de har tillräcklig information om utvecklingen i branschen. Detta såg 
vi tecken på i intervjun då Sonnelids var det enda företaget som nämnde att de kände till 
vilken positiv effekt IKEA haft i tidigare städer. Vi menar att Sonnelids väljer 
förebyggande åtgärder, i form av en utbyggnad, för att inte eventuellt riskera att förlora 
några kunder. Enligt Ries och Trout (2001) är detta ett sätt för Sonnelids att behålla sin 
position som marknadsledare.  
 
Utifrån Ries och Trouts (2001) argument om att en marknadsledare löper liten risk att 
förlora marknadsandelar, drar vi slutsatsen att Sonnelids innehar den positionen på 
Karlstads möbelmarknad. Det här baserar vi på Ingrid Sonnelids kommentar om att 
företaget har den största marknadsandelen i Karlstad och att de inte har några 
konkurrenter. Liljedahl (2001) säger att ett företag blir marknadsledande när de lär sig att 
ta vara på möjligheterna som dyker upp samt att ha viljan att satsa när alla andra företag 
avvaktar. Även detta styrker det antagandet vi gör om att Sonnelids är marknadsledande i 
Karlstad, eftersom de planerade en utbyggnad så snart de fick reda på IKEAs ankomst. 
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Även Wermlandsmöbler bygger ut sin butik under hösten, vilket enligt dem själva inte 
har med IKEA att göra utan hade skett ändå. I intervjun finner vi butikschefen Markus 
Scholders svar motsägelsefulla då han säger att IKEA lockar nya kunder till staden, vilket 
ger övriga aktörer en större kundbas. Samtidigt menar han att IKEA inte har påverkat 
beslutet om utbyggnad. Om inte kundbasen blivit större, hade en utbyggnad då varit 
nödvändig? En annan faktor som talar för att IKEA har påverkat utbyggnaden är att den 
inte påbörjades förrän efter IKEA hade öppnat. På grund av detta menar vi att det inte var 
en tillfällighet utan snarare en strategi från Wermlandsmöbler att avvakta och se hur 
effekten efter IKEA blev. Genom att avvakta behövde de inte ta några risker, utan kunde 
se hur kundflödet förändrades och hur de kan dra nytta av det. Utbyggnaden kan enligt 
Uggla (2006) vara ett sätt för Wermlandsmöbler att repositionera företaget. Uggla menar 
att syftet med repositionering är att göra företaget mer attraktivt och relevant i tiden. Då 
fler aktörer tillkommit på marknaden, ökar intresset för heminredning och möbler. En 
anledning till Wermlandsmöblers utbyggnad kan vara att de vill ta vara på det ökade 
intresset genom att förnya butiken och på så sätt göra företaget mer tilltalande för nya 
kunder.  
 
En ny aktör på marknaden, som också är kostnadsledare, blir ett hot om produkterna kan 
ses som substitut till de existerande företagens produkter (Porter 2004). IKEA bör därför 
utgöra ett hot mot Karlstads etablerade möbelhandlare, dock har företagen inte en 
gemensam uppfattning om detta. Sommarlagret är en av de aktörer som ser IKEA som en 
konkurrent. Detta skulle kunna bero på att Sommarlagret tidigare var kostnadsledare och 
att IKEA nu tagit över den positionen. Det kan endast finnas en kostnadsledare på 
marknaden, vilket då lämnar Sommarlagret utan en given position. Enligt Porter (2004) 
är den främsta konkurrenten den som är mest likt det egna företaget. Sommarlagret och 
IKEA konkurrerar om samma segment, det vill säga kunder som ser priset som den 
viktigaste faktorn, men där slutar likheterna mellan de två företagen. IKEA har ett 
trendigare sortiment och yngre kunder än vad Sommarlagret har. Dock kvarstår faktum 
att Sommarlagret var den aktör med billigast möbler innan IKEA kom, vilket innebär att 
den nya aktören blir ett hot mot Sommarlagret.  
 
Även EM ser IKEA som en konkurrent, och är rädda för att förlora en del av sina kunder. 
Detta kan kopplas till Porters (2004) teori om hot från substitut, där han säger att substitut 
i branscher med höga vinster ofta tar del av andra kunder som inte hör till deras kundbas 
från början. EM och IKEA har inte samma typ av kundbas enligt säljaren Åsa Berglund, 
eftersom hon menar att IKEAs kunder är yngre. Trots detta tror hon att IKEA kan komma 
att ta en stor del av EMs kunder. EM har inte ändrat någon strategi sedan IKEA kom till 
Karlstad. Detta kan bero det som Åsa Berglund berättar; ”Vi har inte märkt någon 
uppenbar nedgång i försäljningen, utan snarare tvärtom nu”. Eftersom försäljningen 
ökade utan att företaget vidtog några åtgärder, tolkar vi det som att EM anser att en 
förändring av strategi inte är aktuell i dagsläget.  
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Walfrid Svenssons möbler ser inte IKEA som en konkurrent eftersom de befinner sig på 
väldigt olika positioner. Därav anledningen till att de inte utfört några drastiska åtgärder, 
till exempel ändrat koncept. Dessutom leder IKEA marknaden genom stordriftsfördelar 
som ett litet, lokalt företag som Walfrid Svenssons har svårt att konkurrera med (Porter 
2004).   
 
Vi ser ett tydligt tecken på att Walfrid Svenssons eftersträvar att skapa en god relation till 
sina kunder, genom att till exempel erbjuda dem gratis hemleverans och montering av 
möblerna. Att det är viktigt för Walfrid Svenssons att skapa en god relation till sina 
kunder kan förstås av följande uttalande gjort av butiksägare Bäckman; ”Man ska vara 
trygg när man kommer hit och handlar”. Trygghet och pålitlighet gör att kunderna blir 
lojala gentemot butiken, vilket innebär att de inte lockas av nya aktörer på marknaden 
(Kalafatis et al. 2000). I undersökningen av Kalafatis et al. (2000) talas det även om att 
det är stora företag, som i detta fall skulle vara IKEA, som är lätta att göra affärer med. 
Stora företag har en genomgående strategi för alla sina butiker, vilket innebär att kunden 
ska bli bemött på samma sätt oavsett ort. Dock anser vi att ett lokalt företag kan erbjuda 
den personliga servicen på ett mer betydelsefull sätt, än vad ett multinationellt företag 
kan göra. Ett lokalt företag förstår det lokala behovet och efterfrågan på ett bättre sätt och 
kan därmed tillgodose kraven i detalj. Walfrid Svenssons har med sina 100 år på 
Karlstadmarknaden sannolikt en god kännedom om det lokala behovet. 
 

5.2 Affärsidéns betydelse 
En generell slutsats som vi kan dra efter intervjuerna, är att företagen har svårt att 
definiera sin affärsidé. När en butiksansvarig inte kan berätta vad företagets affärsidé är, 
kan det inte heller förväntas av övriga anställda. Enligt Söderman (2002) är det viktigaste 
för ett företags existens och utveckling, att veta vad det egna företaget står för. Den 
insikten ska genomsyra hela organisationen, och alla anställda ska känna till företagets 
affärsidé. Fyra av de fem företag som deltagit i vår undersökning kan inte på ett klart sätt 
redogöra för sin affärsidé. Vad vi menar är att Walfrid Svenssons är det enda företaget 
som har en tydligt formulerad affärsidé; ”Att på ett personligt sätt sälja varaktiga möbler 
med kvalitet och tidlös design”. De andra företagen finner det svårt att förklara vad de 
står för, och ger ofta liknande svar som ”att sälja bra möbler till bra priser”. Vi ser det 
svårt för ett företag att arbeta med andra strategier, då de inte har en väldefinierad 
affärsidé. Söderman (2002) menar att affärsidén ska vara en bidragande del till företagets 
marknadsföring och positionering. Det är orimligt att kunna ge kunden rätt bild av sitt 
företag om företaget själv inte vet vilka budskap det vill förmedla. I IKEAs organisation 
baseras allt företaget gör på den grundläggande affärsidén som är; ”Att erbjuda ett brett 
sortiment, form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar till så låga priser att så 
många som möjligt får råd att köpa dem”. Det är viktigt inom IKEA att alla anställda är 
medvetna om företagets värderingar och kan stå för dem, för att kunna bemöta kunden på 
rätt sätt. Kalafatis et al. (2000) menar att alla inom företaget ska kunna relatera och 
marknadsföra samma strategi, och att ett internt informationsbyte därför är 
grundläggande. Givetvis kan det ge en orättvis bild att jämföra de lokala aktörerna i  
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Karlstad med ett multinationellt företag som IKEA, men vår avsikt är att understryka att 
affärsidén är mycket viktig för ett företag.  
 
Enligt Söderman (2002) är det inte en ovanlighet att ett företag inte vet vad det står för, 
eftersom det kanske inte står för något särskilt. Porter (1996) anser att strategier inte är 
något som längre efterföljs i företag, vilket förklarar det faktum att de företag vi 
intervjuade inte kunde besvara frågan om hur deras affärsidé lyder. Det här ger belägg för 
att det går att bedriva en verksamhet utan en klar strategi, något som aktörer på 
möbelmarknaden i Karlstad idag gör. Ett konkret exempel på detta är EM som inte vet 
vad de har för affärsidé. Vi finner, som tidigare sagts, det svårt att se hur ett företag kan 
utföra aktiviteter så som marknadsföring, utan att utgå från en klartänkt strategi. 
 
Erfarenhet kan vara en bidragande faktor till att ett företag lyckas tillämpa sin affärsidé 
på ett lyckat sätt. Om vi ser till marknaden i Karlstad så är Walfrid Svenssons det företag 
som på bästa sätt fullgjort sin affärsidé, vilket kan bero på att företaget funnits i ungefär 
100 år. Enligt Uggla (2006) är det lönsamt för ett företag att hålla sig till ett och samma 
varumärke genom åren. Sonnelids har funnits i Karlstad i 60 år, vilket har givit dem ett 
inarbetat varumärke och en erfarenhet som blir till fördel jämfört med yngre 
konkurrenter. Sonnelids har under tiden kunnat bygga varaktiga relationer med sina 
kunder genom att påvisa att de levererar möbler av hög kvalitet.  
 

5.3 Marknadsföringsstrategi 
Sommarlagret har valt att ändra sin marknadsföring efter att IKEA kom till staden. 
Butikschefen Tony Brattström berättar att ”Nu riktar vi marknadsföringen mer mot orter 
utanför kommunen, som till exempel Torsby och Kil”.  För företaget är det här ett sätt att 
tänka om och försöka få en mer attraktiv position på marknaden, något som enligt Uggla 
(2006) är nödvändigt då företaget förlorat kunder. Med förändringen i marknadsföringen 
kan Sommarlagret på så sätt hitta nya kunder som kan ersätta dem de eventuellt förlorat 
till IKEA. Sommarlagret blev utslagen av IKEA från sin tidigare position som 
kostnadsledare, därför är det extra viktigt för dem att finna en ny plats på marknaden.  
 
Wermlandsmöbler och Walfrid Svenssons vill locka till sig nya kunder som kommer till 
Karlstad för att besöka IKEA. Markus Scholder på Wermlandsmöbler förklarar att; 
”IKEA är ett stort dragplåster, oavsett bransch”. Wermlandsmöblers och Walfrid 
Svenssons marknadsföring har funktionen av att upplysa kunder utifrån Karlstad om att 
företagen existerar på marknaden. Wermlandsmöbler arbetar med detta genom att till 
exempel ha placerat ut reklamskyltar på vägen mot IKEA. Även Walfrid Svenssons har 
marknadsfört sig på liknande sätt. Att Walfrid Svenssons valt denna form av 
marknadsföring är inte för oss ett självklart val, eftersom IKEAs kunder enligt oss inte är 
potentiella kunder hos Walfrid Svenssons. Vad vi menar är att företagen riktar sig mot 
olika segment, som har stor skillnad i priskänslighet.  
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Sonnelids och EM har inte förändrat sin marknadsföring på något sätt. De följer 
fortfarande de rikstäckande kampanjer som tillhör deras respektive kedjor. Orsaken till att 
de inte gjort några förändringar kan bero på att kunderna redan vet att de finns. Båda 
kedjorna använder sig av tv-reklam, vilket innebär att deras varumärken blir välkända i 
hela Sverige. Dessa företag behöver således inte med marknadsföringen upplysa 
människor om att de existerar. Marknadsföringen får då mer en funktion att påminna 
kunderna (Fill 2005). Att Sonnelids inte har mer lokal marknadsföring kan ha sin grund i 
att de genom företagets långa erfarenhet har lyckats frambringa en god relation till sina 
kunder. Det krävs då inte mycket marknadsföring för att locka nya kunder eller för att 
behålla sina gamla (Kalafatis et al. 2000). I EMs fall är den specifika målgruppen deras 
främsta fördel när det gäller marknadsföring. En specifik målgrupp gör det lättare för 
företaget att utforma och rikta marknadsföringen på rätt sätt. Att EM har en 37-årig 
kvinna som målperson förenklar valet av mediekanaler och gör det lättare att nå rätt 
person.  
 

5.4 Möbelbranschen 
Vi ser möbelbranschen som en långsamt växande marknad, på grund av att det inte sker 
så stora förändringar inom branschen. Marknaden drabbas inte av snabba vändningar vad 
gäller trender, som till exempel teknikbranschen gör. Möbler tillhör också de produkter 
som har en längre beslutsprocess och inköpen sker inte i regel på impuls (Kalafatis et al. 
2000). Porter (2004) menar att aktörerna på en långsamt växande marknad är känsliga för 
att förlora marknadsandelar, på grund av att denna marknad är mer krävande vad gäller 
marknadsföring och är svår att locka in nya kunder på. Detta får följden att då det 
tillkommer en ny aktör på marknaden kan denna ta en betydlig del av de redan 
existerande kunderna. I fallet med IKEA, så lockar dem mycket människor utifrån 
Karlstad vilket innebär att hela marknaden i Karlstad får en större kundbas att dela på. 
Mer kunder innebär också att det blir mer pengar att dela på. Dock menar vi att det 
någonstans måste bli någon aktör som förlorar på att IKEA etablerat sig. De befintliga 
kunderna på Karlstadmarknaden får ett ytterligare företag att fördela sina pengar på, 
vilket borde innebära att ett annat företag får mindre del av pengarna. I vår undersökning 
har vi kommit fram till att Sommarlagret är den aktör som främst drabbats av IKEAs 
negativa effekter. Att det är just Sommarlagret som drabbats av IKEAs negativa effekter 
kan bero på att båda företagen har ett lågkostnadssortiment och prismedvetna kunder.  
 
Branschen visar på en vändning, då Meta Troell på Svensk Handel berättar att intresset 
har ökat hela tiden de senaste fem åren och fortfarande ökar (Bryngelsson 2007). När det 
gäller en snabbt växande bransch menar Porter (2004) att företagen kan visa bra 
ekonomiska resultat trots nyetablerarens beslag på marknadsandelar. Detta innebär att 
IKEAs etablering i Karlstad inte behöver ha en negativ påverkan på de andra aktörerna, 
eftersom intresset ökar och marknaden växer. Det här visar att det finns plats för fler 
företag på marknaden som kan gå med ett hållbart ekonomiskt resultat. De positiva 
effekterna som IKEA har bringat de etablerade aktörerna i Karlstad, kan härledas från det 
ökade intresset för heminredning. 
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5.5 Slutdiskussion 
Huvudsyftet med uppsatsen var att undersöka hur etableringen av IKEA har påverkat den 
existerande möbelmarknaden i Karlstad. Vi har genom vår undersökning fått fram att 
möbelhandlarna i Karlstad generellt sett är positivt inställda till IKEA. IKEA har ökat 
intresset för heminredning i Karlstad, vilket har gjort att människor även söker sig runt 
till andra möbelhandlare i staden. Detta innebär att de lokala butikerna efter hand kan få 
en tillökning av kunder, framförallt utifrån Karlstad, vilket kan leda till ökade intäkter. I 
vår undersökning framkom att framförallt Sonnelids och EM har märkt en ökad 
försäljning efter att IKEA etablerade sig. En orsak till att just dessa företag har märkt en 
ökning kan vara att de flesta konsumenter redan känner till varumärkena Mio och EM. 
Även om konsumenten inte vet var i Karlstad företagen befinner sig, kan den ändå anta 
att butikerna existerar. Detta kan vara anledningen till att konsumenterna lättare hittar till 
de kända aktörerna, än till de lokala. Det här förklarar varför de mindre lokala aktörerna 
inte upplevt någon direkt ökning i försäljning. Vi menar dock att detta främst gäller 
konsumenter som kommer utifrån Karlstads kommun, eftersom lokalbefolkningen 
sannolikt känner till alla existerande aktörerna på marknaden. 
 
Uppsatsens delsyfte är att ta reda på om existerande företag är i behov av repositionering, 
som en följd av en ytterligare aktör på marknaden. Möbelhandlarna i Karlstad har inför 
öppnandet av IKEA inte vidtagit några strategiska förberedelser, innebärande ändringar 
av utbud, pris eller företagets koncept. Sonnelids och Wermlandsmöbler har påbörjat en 
repositionering genom att bygga ut sina butiker. Detta ser de inte som en strategi för att 
IKEA hotar dem, utan mer som en satsning då kundtillströmningen till Karlstad har ökat. 
I övrigt har ingen av de andra aktörerna genomfört någon repositionering. Sommarlagret 
är enligt vår mening det företag som i dagsläget främst är i behov av en repositionering, 
eftersom de anammar en lågkostnadsstrategi precis som IKEA. Sommarlagret bör 
repositionera sitt varumärke genom att fokusera på det sortiment som särskiljer dem från 
konkurrenterna. Vi anser att de ska anamma en differentieringsstrategi med fokus, vilket 
innebär att de ska framhäva sommarmöblerna respektive de indiska möblerna mer 
beroende på säsong. Med denna inriktning skulle de kunna fokusera på att bli bäst inom 
denna nisch, vilket skulle ge dem en tydlig position på marknaden. Den mindre 
förändring de redan gjort, i form av att rikta marknadsföringen mer mot orter utanför 
Karlstad, bör de fortsätta med. Det här är sätt för dem att ersätta de kunder som de 
förlorat till IKEA. 
 
Även om vi i dagsläget anser att det endast är Sommarlagret som främst är i behov av en 
repositionering, menar vi att det långsiktigt sett kan komma att bli aktuellt även för de 
andra aktörerna. När en ny aktör tillkommer på marknaden, och särskilt då det är ett 
välkänt företag som IKEA, är det viktigt för de etablerade företagen att visa för sina 
kunder att de vill behålla dem. En betydelsefull åtgärd blir då att differentiera, förstärka, 
påminna och övertyga för att behålla den havda positionen. Detta gäller framförallt EM 
och Walfrid Svenssons som inte ännu har genomfört någon form av svarsåtgärd gentemot 
IKEAs ankomst. Trots att Walfrid Svenssons inte ser IKEA som en konkurrent kan de 
behöva förstärka sin identitet och påminna kunderna om sina fördelar.  
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Kapitel 6 – Trovärdighetsdiskussion 
 
I detta kapitel förs en diskussion om uppsatsens trovärdighet. Detta görs för att stärka 
trovärdigheten i innehållet och resultatet som framkommit ur undersökningen.  
 

Uppsatsen baseras på personliga intervjuer. Vårt urval av intervjuobjekt är fem stycken 
företag, vilket kan ses som något litet. Dock representerar urvalet de största aktörerna på 
marknaden vilket stärker trovärdigheten på undersökningen. Vidare kan diskuteras 
huruvida avgränsningen av företag geografiskt sett har gjorts på rätt sätt. Vår 
undersökning inkluderar endast företag inom Karlstads kommun. Att utvidga 
undersökningen till att få med företag även utanför Karlstad hade kunnat ge en mer 
rättvisande bild av problemställningen, men på grund av tid och tillgänglighet var vi 
tvungna att göra ett val. Genom att sätta gränsen till att endast fokusera på 
Karlstadmarknaden anser vi att vi kunnat ge en trovärdig bild av hur problemställningen 
ser ut inom kommunen, och tillika den plats där IKEA ligger.  
 
Angående metodvalet är personliga intervjuer det bästa sättet att få fram den information 
vi vill komma åt, det vill säga en persons egen uppfattning om någonting. Alternativet att 
göra en gruppintervju hade kunnat ge ett annat utfall, då intervjuobjekten hade fått 
möjlighet att diskutera med varandra. Det var dock inte denna vinkling vi ville komma åt, 
då vi ville höra deras enskilda åsikter och skillnaderna mellan företagen. Att intervjuerna 
spelades in på band kan ha haft en negativ påverkan på intervjuobjekten om det skulle ha 
gjort att de blivit onaturliga. Emellertid upplevde vi inte att bandinspelningen störde, 
eftersom ingen av intervjuobjekten hade något emot det och de pratade på ändå. 
 
Att finna lämplig teori för uppsatsens syfte har varit den största svårigheten, och därmed 
ser vi teorikapitlet som något bristfälligt. Om vi hade funnit mer forskning och 
undersökningar baserade på repositionering, hade teorikapitlet fått mer djup och vi hade 
fått en bättre grund inför diskussionskapitlet. Vi anser dock att den teori som nu ingår i 
kapitlet har relevans och att vi med denna får en bra koppling till empirin.  
 
Om vi istället för att välja en kvalitativ metod, hade gjort en kvantitativ undersökning i 
form av enkäter hade det inte gett oss samma djupgående bild. En kvantitativ form hade 
inte gett oss möjligheten att få till ett samtal och ställa följdfrågor. Den kvantitativa 
undersökningen skulle kunna ha använts till företag som ligger utanför Karlstad, för att 
på så sätt minska problemen att ta sig dit. Dock är det den djupgående bilden vi 
eftersträvar, och detta hade inte uppnåtts genom enkäter. En ytterligare aspekt som talar 
för att inte använda är enkäter är att vi under intervjuerna upptäckte att intervjuobjekten 
hade svårigheter att förstå frågorna. Att intervjuobjekten upplevde att frågorna var svåra 
kan bero på att vi använde företagsekonomiska begrepp, vilket den som inte har en 
akademisk bakgrund kan ha en annan definition på. 
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Graden av tillförlitlighet kan komma att påverkas av hur undersökningen är upplagd 
(Jacobsen 2002). I vårt fall spelade vi in alla intervjuer för att kunna återge samtalet 
korrekt. Detta anser vi styrker uppsatsens tillförlitlighet. Giltighet betyder att 
undersökningen har mätt det som var ämnat att mätas (Jacobsen 2002). Vi anser att 
uppsatsen har en giltighet eftersom de personer som intervjuats i högsta grad är relevanta 
då de har kännedom om branschen och återger en riktig bild av problemet. Dessa 
personers åsikter var det vi ville få ut av undersökningen, och likaså det vi ville mäta. En 
annan aspekt som bör vara uppfylld för att undersökningen ska anses lyckad är att 
resultatet ska kunna överföras på en större grupp (Jacobsen 2002). Vi tror att resultatet av 
vår undersökning kan ge en bra bild av hur problemet kan se ut i andra orter. Vi grundar 
detta påstående med stöd av tidigare mediepublicering angående IKEAs etablering i 
andra orter, då vi i vår uppsats kommit fram till liknande slutsatser.  
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Bilagor  
 
Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
Hur många anställda har ni? 
Hur länge har butiken funnits? 
Vad är er affärsidé? 
Vilka konkurrenter har ni? 
Vad skiljer er från konkurrenterna? 
Vilken position har ni på marknaden (anser ni själva)? 
Har ni förändrat er strategi sedan ni fick veta att IKEA skulle öppna i Karlstad? Om ja, på 
vilket sätt? 
 
Kompletterande frågor 
Hur såg er marknadsföring ut när IKEA öppnade? 
Har ni förändrat marknadsföringen i antingen frekvens eller utförandesätt, jämfört med 
för ett år sedan? 
Har marknadsföringen riktats mer mot områden utanför Karlstad, jämfört med tidigare? 
Utformar kedjan ni ingår i all marknadsföring, eller har ni egen också? (Frågan ställdes 
till Sonnelids och EM). 
Hur arbetar ni med ert varumärke då ni inte är en välkänd möbelkedja? (Frågan ställdes 
till Wermlandsmöbler, Sommarlagret och Walfrid Svenssons möbler). 
 
 

  



 
 

Bilaga 2 
 
Intervjuer 
 
Mio Sonnelids 
Intervjuad: Ingrid Sonnelid, ägare 
Datum: 2007-11-20 
 
Sonnelids är ett familjeföretag som startade för 60 år sedan. De började då som en enskild 
butik och gick senare med i kedjan Mio. Butiken är belägen i området Våxnäs i Karlstad. 
Personalen består idag av 23 personer, som arbetar både hel- och deltid. Ingrid Sonnelid 
uppskattar att de har en marknadsandel på ca 45-50% i Karlstad. 
 
Affärsidén är att sälja kvalitetsmöbler till alla kunder som vill köpa. Sonnelids anser sig 
inte vara fokuserade mot någon specifik grupp av kunder, utan försöker vända sig till alla.  
 
Ingrid Sonnelid säger att Sonnelids inte har några direkta konkurrenter, eftersom de andra 
möbelbutikerna i Karlstad är mycket mindre än vad de är. Ingrid Sonnelid berättar vidare 
att; ”Vi ser konkurrenterna som något positivt, som en komplettering och som en hjälp 
med till exempel marknadsföring”. Alla butiker tillsammans hjälper till att dra folk till 
Karlstad, vilket gynnar dem alla.  
 
Det som skiljer Sonnelids från de andra möbelbutikerna i staden är främst att de är 
mycket större, dels vad gäller lokalen men också att de har ett större utbud av varor. En 
annan fördel som de har är butikens läge, det är lätt att hitta. Gällande sortimentet så får 
de den typen av möbler och produkter som ingår i Mio-kedjan, men utöver det har de 
ungefär lika stor yta i butiken att använda för eget inköp. De väljer då själva vilka 
leverantörer de vill jobba med, och Ingrid Sonnelid anser att det gör att de kanske blir lite 
mer professionella än konkurrenterna. 
 
Eftersom Sonnelids ingår i Mios kedja får de därmed rikstäckande marknadsföring 
genom tv-reklam. Lokalt sett marknadsför sig Sonnelids genom NWT och VF. 
Annonsens utformning bestämmer de själva, till skillnad mot tv-reklamen som kedjan 
utformar. Annonseringen sker inte regelbundet, utan vid tillfällen då de har speciella 
erbjudanden. Marknadsföringen har inte förändrats på något sätt sedan IKEA kom till 
Karlstad. Ingrid Sonnelid menar att då NWT sträcker sig utanför Karlstad, når 
annonserna på så sätt människor i orter som Arvika och Filipstad, och därför behövs inte 
ytterligare marknadsföring där. 
 
IKEAs öppning medförde aldrig riktigt den hysterin som var förväntad, Sonnelids trodde 
att de skulle få en kännbar minskning av försäljningen. Effekten blev istället snarare 
tvärtom, att de fick en liten uppgång. Självklart var det mycket folk på IKEA vid 
öppningen, men många av dem besökte Sonnelids och de andra möbelbutikerna i 
Karlstad också. Ingrid Sonnelid tyckte att öppningen av IKEA gick väldigt tyst tillväga.  
 

  



 
 

Sonnelids hade inte tagit till några speciella förberedelser inför IKEAs öppning. De 
kampanjer de hade i samband med IKEAs öppning var planerade sen innan. De har 
vidtagit vissa åtgärder som är lite en följd av IKEAs etablering, bl.a. ska de påbörja en 
utbyggnad av butiken. Detta hade de gjort även om inte IKEA hade kommit till Karlstad, 
eftersom beslutet delvis berodde på att bron utanför butiken revs under året och att de 
således nu syns bättre från motorvägen. 
 
Idag, tre månader efter IKEAs öppning, ser Ingrid Sonnelid mycket positivt på tillskottet. 
Det har inneburit en ökad försäljning och ett ökat kundunderlag, i och med en spridning 
av kunderna utifrån Karlstads närområde. Detta är något som de hade räknat med, 
eftersom IKEA haft den effekten tidigare i andra orter i Sverige. Ingrid Sonnelid säger att 
”Det bästa är att ligga så nära IKEA som möjligt”, enligt henne är kranskommunerna de 
som drabbas hårdast. Hon fortsätter med att säga ”När kunder kommer utifrån och ska 
besöka IKEA så besöker de andra butiker också, det är en mänsklig reaktion att vilja se 
mer.”  
 
Wermlandsmöbler 
Intervjuad: Markus Scholder, butikschef 
Datum: 2007-11-21 

1992 startades Wermlandsmöbler i Karlstad. Idag har de även två andra butiker. Butiken i 
Årjäng startades för 4,5 år sedan och den allra nyaste i Charlottenberg för 2,5 år sedan. 
Butiken i Karlstad är störst med sina 5 anställda. Deras mål är att positionera sig som 
bästa kvalitetsbutik med de lägsta priserna. Vid starten såldes egenproducerade 
furumöbler som man idag har utvidgat till att sälja alla slags möbler. Idag är affärsidén att 
sälja konkurrenskraftiga möbler till konkurrenskraftiga priser. Det här betyder att de 
säljer kvalitetsmöbler till ”medel-Svensson”.  

Efterfrågan till de tre butikerna är olika eftersom den lokala marknaden skiljer sig åt. Av 
denna anledning gör butikerna sina inköp under egen regi. Detta trots att det är samma 
ägare, samma butik och samma kedja.  

Hög personlig service och stort engagemang i kundernas köpbeslut, påstår 
butiksansvarige i Karlstad Markus Scholder, är vad som differentierar dem från andra 
möbelaktörer. Genom att försöka tillmötesgå varje kunds behov och efterfrågan blir 
köpprocessen längre. De vill inte begränsa sitt engagemang vid enbart 
transaktionspunkten, utan föra en diskussion med kunderna. ”Relationen är inte över 
bara för att pengar är bytta”.  De erbjuder leverans och montering av möblerna mot 
betalning.  

Enligt Markus Scholder spelar de andra möbelhandlarna i Karlstad inte endast rollen som 
konkurrenter utan även som ”samarbetspartners”, han menar att; ”Vi delar på samma 
kaka”. Eftersom Wermlandsmöbler har funnits i 15 år, har de återkommande kunder och 
så pass stor del av marknaden som gör det värt för dem att fortsätta verksamheten. 
Företaget är medvetet om att de inte kan vara störst på allt men att de är nöjda med den 

  



 
 

lagom stora del de har på marknaden. De anser själva att täcker ungefär 15 % av 
möbelhandeln i Karlstad.  
 
Att stärka sin position på marknaden och utvecklas är något som Wermlandsmöbler alltid 
strävar efter. Anledningen till att de övergick från att enbart sälja furumöbler var också ett 
steg i framåtsträvan. För fyra år sedan byggdes det om i lokalerna i och sortimentet byttes 
delvis ut, allt detta för att bli en bättre leverantör av möbler och stärka positionen på 
marknaden. Wermlandsmöbler ser inte det nya IKEA som ett hot, snarare tvärtom. I och 
med att det träder in fler aktörer, till exempel inredningsbutiker, på marknaden har 
Wermlandsmöbler ökat sin annonsering det senaste halvåret. Reklamskyltar har satts upp 
utanför IKEA, vilka Markus Scholder erkänner enbart beror på att de vill öppna ögonen 
hos IKEAs kunder. Markus Scholder tror inte att IKEA har haft en negativ effekt på deras 
verksamhet. Han tror att den positiva effekten har varit större och att IKEA enbart har 
gynnat deras försäljning. De har fått en större kundkrets som sträcker sig runt om alla 
grannkommuner, människor åker till Karlstad för att besöka IKEA och i samma veva 
passar de på att besöka andra möbelhandlare. De första veckorna efter IKEAs öppnande 
märkte de en nedåtgående tendens. De var medvetna om att kunderna ville utforska om 
IKEA hade några speciella erbjudanden i början, för att sedan återvända till de 
möbelhandlare som de handlat av tidigare. ”IKEA är ett stort dragplåster, oavsett 
bransch.” Nu hittar de som bor i till exempel Hagfors och Torsby till Karlstad, vilket 
utökar kundkretsen för de flesta möbelhandlare och även andra branscher.  
 
För att kunna möta konkurrensen med de stora möbelkedjorna så som Mio och EM, 
försöker Wermlandsmöbler att skapa ett gott rykte. Det här gör de till exempel genom att 
möta kundernas behov på ett positivt sätt. Butiken tror på att nöjda kunder alltid kommer 
tillbaka oavsett om det dyker upp nya aktörer på marknaden.  
 
Idag är Wermlandsmöbler på gång med en ytterligare utbyggnad. Detta vill de inte medge 
har något att göra med IKEA, utan den här utbyggnaden hade skett ändå. Butiken ska bli 
större och utbudet av möbler likaså.  
 
Sommarlagret 
Intervjuad: Tony Brattström, butikschef 
Datum: 2007-11-22 
 
Sommarlagret är en fristående butik som funnits i 10 år. Då butiken startades var den helt 
inriktad mot att sälja olika typer av sommarmöbler, men med tiden har sortimentet 
utökats. Nu erbjuder de förutom sommarmöbler, även soffor, sängar, köksbord med 
diverse andra möbler, och har ett stort utbud av importerade, indiska möbler. På grund av 
det växande sortimentet flyttade de för fem år sedan till en större lokal. Butiken ligger i 
stadsområdet Våxnäs i Karlstad och har mellan 12-16 anställda beroende på om det är 
hög- eller lågsäsong. Sommarlagret har en marknadsandel på ca 10-15 % i Karlstad. 
 
 
 
 

  



 
 

Sommarlagrets affärsidé är att erbjuda kunden bra möbler till konkurrenskraftiga priser. 
Tony Brattström anser inte att Sommarlagret har någon särskild målgrupp som de riktar 
sig till. De har både dyra och billiga möbler som på så sätt passar alla olika sorters 
kunder. 
 
Enligt Tony Brattström har Sommarlagret inga särskilda konkurrenter vad gäller 
sortimentet av sommarmöbler. Han nämner företag som Plantagen och Ica Maxi, men 
menar att Sommarlagret har det största utbudet i Karlstad. Han fortsätter med att berätta 
att Sommarlagret ligger rätt prismässigt sett, och att det inte finns någon konkurrent i 
närområdet som kan matcha det. Att de kan hålla låga priser beror på att de har gått förbi 
ett led i distributionskedjan och själva är grossister som direktimporterar från fabriker. På 
grund av detta kan Sommarlagret hålla priser som ligger ca 20-30% lägre än övriga 
marknaden. Vad gäller det övriga sortimentet i butiken, till exempel mattor och lampor, 
ser Tony Brattström IKEA som en konkurrent. Han menar dock att Sommarlagret 
erbjuder ett mer spännande utbud av dessa varor, då de inte finns att köpa överallt. 
Överlag tycker han dock inte att det helt går att styra sitt företag efter vad konkurrenterna 
gör. Han säger att de tittar på mässor och liknande för att se vilka trender som kommer, 
och att de sedan försöker följa dessa men att de ibland kan ligga ca ett år efter. 
 
Det som skiljer Sommarlagret från övriga möbelhandlare i Karlstad är enligt Tony 
Brattström att de inte är någon traditionell möbelbutik. Han menar att de hela tiden 
försöker hitta nya koncept genom att de ofta byter möbelserier och tar in nya varor. Han 
ser det som en fördel att de är ett värmländskt, fristående företag. Eftersom de inte är 
uppbundna på en kedja så har de inget som styr och kan ta in i princip vilka sorters varor 
som helst. 
 
Sommarlagret använder flera olika typer av media för att marknadsföra sig. De har en 
kontinuerlig annons i NWT och VF som brukar finnas med på samma sida i tidningarna, 
under samma veckodag varje vecka. De har även en tv-reklam som visas på TV4s 
Lokalkanal Värmland och Kanal 12, och en hemsida som uppdateras löpande med 
aktuella erbjudanden. Marknadsföringen ökar i frekvens under sommaren, för att 
marknadsföra sommarmöblerna, och under rea-perioder. Sedan IKEA kom till Karlstad 
har Sommarlagret förändrat sin marknadsföring. Brattström berättar att ”Nu riktar vi 
marknadsföringen mer mot orter utanför kommunen, som till exempel Torsby och Kil”.  
 
Sommarlagret har inte förändrat någon strategi sedan IKEA kom till Karlstad, pga. att de 
anser att de inte kan konkurrera med, vad Tony Brattström kallar, ”ett av världens största 
varumärken”. Brattström anser att alla aktörer i möbelbranschen känner av effekten av 
IKEAs etablering, eftersom det finns en viss begränsning av potentiella kunder i Karlstad 
med omnejd och att IKEA har tagit en stor del av dessa. Sommarlagret har sett i sitt 
kassasystem att medelinköpet per kund har sjunkit, vilket de tror beror på att kunderna nu 
fördelar pengarna i plånboken även på IKEA. Idag, tre månader efter IKEAs öppning har 
försäljningen stabiliserat sig och minskningen är inte lika märkbar.  
 
 
 

  



 
 

EM 
Intervjuad: Åsa Berglund, säljare 
Datum: 2007-11-26 
 
EM är en möbelkedja som har ett sextiotal butiker spridda över hela Sverige. Butiken i 
Karlstad har funnits i ca 9 år och har samma ägare som butikerna i Degerfors och Örebro. 
I Karlstad har butiken 7 stycken anställda på både hel- och deltid. EM är beläget i 
stadsområdet Råtorp i Karlstad.  
 
På frågan om vilken affärsidé företaget har kan ingen i Karlstadbutiken redogöra vad den 
är, eftersom de inte vet. Affärsidén finns heller inte att hitta på EM-koncernens hemsida. 
Vad gäller målgrupp så har de en bestämd målperson som de arbetar efter, Åsa Berglund 
berättar att ”Vi arbetar efter en målperson som är en 37-årig kvinna, eftersom vi tror att 
det är dem som oftare tar hand om inköpen av inredning”. De riktar sig naturligtvis till 
andra kunder också, men detta är huvudmålet.  
 
Åsa Berglund anser att Sonnelids och IKEA är EMs största konkurrenter. IKEA ses inte 
som en kollega utan som en konkurrent, eftersom de tar mycket kunder även om de inte 
har samma målgrupp som EM. Enligt Åsa Berglund har IKEA en yngre målgrupp än vad 
EM har. Hon ser inte Sommarlagret som någon direkt konkurrent eftersom hon anser att 
de har en helt annan typ av kunder. Wermlandsmöbler är en liten konkurrent, men hotet 
från dem är inte så stort då de inte gör så mycket väsen av sig. Åsa Berglund har ingen 
direkt uppfattning om hur stor marknadsandel EM har, men hon bedömer Sonnelids och 
IKEA som de största aktörerna, och att EM kommer därefter.  
 
Enligt Åsa Berglund skiljer sig inte EM så mycket från konkurrenterna. EM ligger i 
ungefär samma prisklass som Mio, eventuellt lite lägre. Åsa Berglund menar även att de 
idag har kommit närmare Mio vad beträffande utbud, eftersom de följer trenderna bättre 
och att Mio har dragit tillbaka på sin satsning av design och storstadsspets. Butikslokalen 
har inte det bästa läget i staden, vilket kan ses som något negativt. Det har dock funnits en 
möbelaffär i samma lokal sedan 60-talet, så många Karlstadbor vet ändå om att den finns, 
men det kan vara svårt för nyinflyttade att hitta dit. Butiken var tidigare en tant/farbror-
butik, men har idag ändrat mycket av sortimentet, och har nu ett mer modernt utbud. För 
ungefär 8-9 år sedan togs butiken över av den nya ägaren, som har den än idag. Det var 
då det blev Europamöbler, för att senare komma att döpas helt om till EM. Vid det här 
laget bytte man helt inriktning och valde att gå ifrån sortimentet som attraherade den 
äldre målgruppen. EM är en inköpskedja och jobbar idag med gemensamma inköp.  
 
Butiken i Karlstad följer den centrala marknadsföringen som hela kedjan använder sig av. 
Det brukar bestå av ett par rikstäckande kampanjer per år. Där ingår annonsering och tv-
reklam. Nyligen blev det bestämt att butikerna får göra sina egna lokala annonseringar, 
och Karlstadbutikens mål är att ha med minst två annonser per månad i lokaltidningarna. 
Via EMs hemsida kan kunderna även registrera sig för att vara med i deras medlemsbas 
och få ett regelbundet medlemsbrev.    
 

  



 
 

EM har inte vidtagit några särskilda åtgärder sedan de fick reda på att IKEA skulle öppna 
i Karlstad. Åsa Berglund tycker att det är svårt att uttala sig i frågan huruvida IKEA har 
påverkat den övriga möbelhandeln i Karlstad, men hon säger att ”Vi har inte märkt någon 
uppenbar nedgång i försäljningen, utan snarare tvärtom nu”. Försäljningen har ökat på 
grund av att fler Karlstadbor har hittat till butiken och inte för att det tillkommit kunder 
från andra delar av Värmland tack vare IKEA. Hon berättar att försäljningen i början av 
hösten inte var den bästa, men att det inte helt behöver bero på IKEA. På grund av 
sommarens dåliga väder hade EM en bra försäljning då, vilket innebar att kundernas 
köpsug efter sommaren var mättat och att försäljningen påverkades av det. 
 
 
Walfrid Svenssons möbler 
Intervjuad: Martin Bäckman, ägare 
Datum: 2007-12-05 
 
Walfrid Svenssons möbler är Värmlands äldsta möbelbutik då den funnits sedan 1892. 
Butiken hade från början både försäljning och egen tillverkning av möbler, men idag 
består sortimentet av olika varumärken av hög kvalitet. Butiken var ett familjeföretag 
fram till 1990, då den togs över av en annan ägare. Martin Bäckman som är den 
nuvarande ägaren har drivit företaget i ca 5 år. Butiken är belägen i området Haga i 
Karlstad, där den har funnits sedan 1908. Walfrid Svenssons möbler har 3 
heltidsanställda. Företaget har en marknadsandel på ca 12 %.  
 
Affärsidén är ”Att på ett personligt sätt sälja varaktiga möbler med kvalitet och tidlös 
design”. Kvalitet och service är nyckelorden som präglat Walfrid Svenssons ända sedan 
starten och som de idag framhäver som det mest utmärkande för företaget. 
 
Martin Bäckman anser att Incentro är en konkurrent till Walfrid Svenssons eftersom båda 
företagen har ett sortiment av lite dyrare möbler med hög kvalitet. Han nämner vidare 
Mio Sonnelids och EM som andra konkurrenter. Vad som skiljer Walfrid Svenssons från 
konkurrenterna är framförallt att de vill erbjuda kunden möbler av högre kvalitet till ett 
högre pris. Dessutom vill de ge kunden en bra service genom att tillhandahålla utkörning 
och montering av möblerna helt kostnadsfritt. En inredningskonsult finns också att tillgå 
utan några extra kostnader, om kunden vill ha hjälp med inredningen. 
 
Sedan IKEA öppnade i Karlstad har Walfrid Svenssons inte gjort några ändringar i sitt 
koncept. Martin Bäckman berättar att butiken förändrade sitt sortiment långt innan de 
visste att IKEA skulle komma. Orsaken till förändringen var att han ville få en ännu 
högre klass på butiken vad gäller möblernas kvalitet. De började med att lämna den kedja 
butiken tillhörde, Möbelmästarna. Beslutet om att lämna kedjan var för att lättare kunna 
styra över sina inköp och därigenom hitta butikens nisch. När de får styra sitt utbud själva 
behöver de inte följa trenderna inom kedjan och kan satsa på leverantörer med starka 
varumärken. Bäckman säger att det här minskar både leveranstider och reklamationer. 
IKEAs etablering ses inte som någon nackdel, utan tvärtom anser Bäckman att Walfrid 
Svenssons kommit ännu mer rätt på marknaden nu. Vad han menar är att eftersom IKEA 
erbjuder ett billigt sortiment blir Walfrid Svenssons en motpol som kan locka en annan 

  



 
 

typ av kunder än de IKEA har. Bäckman säger att Walfrid Svenssons har en lönsamhet i 
det de är bra på, så att försöka konkurrera med IKEA vore svårt och bara dumt. Han är 
medveten om att alla förmodligen äger något från IKEA, men när kunderna vill köpa en 
soffa som håller även om 10 år finns Walfrid Svenssons som ett bra alternativ. En annan 
fördel som Bäckman ser med IKEA är att de lockar fler människor till Karlstad. Han 
säger att Walfrid Svenssons har ett utbud av möbler som kanske inte finns i de mindre 
orterna utanför Karlstad, och att nya kunder på så vis kan hitta till butiken. 
 
Walfrid Svenssons marknadsför sig genom annonsering i NWT och har en reklamfilm på 
lokalkanalen. De satsar hårdast på marknadsföring genom NWT eftersom deras målgrupp 
är 50+ och ofta läser tidningen. Annonsering i tidningen sker mellan 40-50 gånger per år 
beroende på period. Marknadsföringen har ökat i liten grad idag jämfört med förra året, i 
form av fler annonser i NWT. Några resurser har inte lagts på att locka fler kunder utifrån 
Karlstads kommun genom att tillexempel annonsera i andra lokaltidningar. Bäckman ser 
det som en bonus om nya kunder upptäcker butiken. Det som butiken dock har gjort i och 
med IKEAs öppnande är att satsa på reklam skyltar på vägen mot IKEA. Det här var just 
för att påminna kunderna att om du söker efter något som du inte hittar på IKEA så finns 
Walfrid Svenssons Möbler.  
 
Walfrid Svenssons konkurrerar med Mio Sonnelids och Europamöbler, som är stora 
möbelkedjor med etablerade varumärken. Bäckman berättar att Walfrid Svenssons 
arbetar med sitt varumärke genom att positionera sig som den lilla, lokala aktören. Han 
menar att ett litet företag har den fördelen att de kan ge en väldigt bra service genom att 
de kan vara mer flexibla. Han säger att Walfrid Svenssons satsar på att vara väldigt kända 
lokalt i Karlstad, och att de vill vara ett litet företag som är lätta att ha att göra med. ”Man 
ska vara trygg när man kommer hit och handlar” säger han. ”Det tycker jag 
kännetecknar oss”. 
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