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Förord  

Arbetet med uppsatsen påbörjades under våren 2010, men idén till vårt uppsatsämne kom redan 
under vårt första år på Marknadsföringsprogrammet. Då vi, tre ambitiösa och målmedvetna 
studenter, fann en enorm fascination för ämnet varumärken och vilket värde varumärken har för 
både varumärkesinnehavare och konsumenter. Under uppsatsens gång har vi tänjt våra kunskaper 
ytterligare och fått många nya värdefulla insikter inom uppsatsämnet.  
 En person som betytt extra mycket för arbetet med denna kandidatuppsats är vår handledare, 
Sarah Philipson, som med enorm entusiasm och engagemang guidat oss genom uppsatsen. Hon 
har även fått oss att tänka till och vid flertalet tillfällen gett oss insikter som vi själva inte reflekterat 
över. Utan Sarah och hennes värdefulla kommentarer hade vägen mot en färdig uppsats varit 
betydligt krokigare. Vi vill även säga tack till våra opponenter som granskat vår uppsats och gett 
oss bra feedback samt konstruktiv och nödvändig kritik. 
 Vi vill rikta ett varmt tack till medverkande från Norrgavel AB; Christer Olsson, som gett oss 
information om Norrgavel under arbetets gång, Nirvan Richter, Sofie Richter och David Richter 
som även de bidragit med information och material som varit till stor hjälp. Ett varmt tack vill vi 
även rikta till Norrgavels butiker och personal i Lammhult, Göteborg och Malmö; Jonas Belfrage, 
Håkan Thylén och Mikael Toth med personal. TACK! 
 Vi vill också rikta ett stort tack till våra familjer och framför allt till de tre män som delat vår 
vardag under uppsatsens gång. När vi, under ett krävande uppsatsarbete, rivit våra hår och stampat 
i golvet har ni funnits där för oss och när det gått bra har ni tagit del av vår entusiasm; Christoffer, 
Johan och Sebastian.  
 Om det händelsevis skulle existera en högre makt som styr över väder och vind vill vi även rikta 
ett innerligt tack till denna. Då solen bokstavligt talat lyst med sin frånvaro har väderleken varit 
ytterst passande för att skriva uppsats. 
 Sist men inte minst vill vi tacka oss själva för det stöd som vi varit för varandra under 
författandet av uppsatsen och vår sista termin tillsammans på Marknadsföringsprogrammet. Det är 
med höga ambitioner och målmedvetna steg som vi nu antar nya utmaningar.  
 
Emma Johansson, Jenny Andersson och Therése Malmqvist 
 

Växjö, maj 2010 
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Abstract  
Bachelor thesis in business economics, 15 hp, School of business and economics, Linnæus 

University, Växjö, Marketing, 2FE07E, spring 2010 

Authors: Jenny Andersson, Emma Johansson, Therése Malmqvist  

Tutor: Sarah Philipson 

Company contact person: Christer Olsson 

Title: Att bli mer för fler – Hur ett varumärke kan utvidgas utan att förlora sin image 

Background: During recent years brand extension has become a popular strategy for 

launching new products within an existing brand to new target groups. Norrgavel is a Swedish 

furniture company who wants to extend the brand in order to attract a wider group of 

customers. Even though they want to reach new target groups they find it important to 

maintain the core values which are the foundation of the brand. They neither want the 

corporate image to change nor get in conflict between different target groups. 

Purpose: The purpose is to identify how brands with a distinct corporate identity. In the case 

Norrgavel, we have focused on the Swedish market.  

Delimitation: The thesis is delimitated to only	   involve brands with a distinct corporate 

identity and only within the Swedish market. 	  

Methodology: Since the thesis is of a qualitative character with a quantitative element the 

empirical data has been collected through semi-structured interviews with the management 

and employees of Norrgavel, polls and telephone interviews with the customers and through 

participating observations in their stores. 

Conclusion: To be able to extend a brand without losing its corporate image, the company 

needs to identify the target group identity in order to satisfy their needs and wants. Based on 

this the company can communicate their brand identity to the customers with the help of 

storytelling. Through this, the customer will create the corporate image of the brand. It is also 

essential that the images created by different target groups do not get in conflict with each 

other.  

Suggestion for further research: Further research should focus on creating a similar 

research that includes more respondents and brands.  
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Sammanfattning 
Examensarbete i företagsekonomi, 15 hp, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, 

Marknadsföring, 2FE07E, VT2010 

Författare: Jenny Andersson, Emma Johansson, Therése Malmqvist 

Handledare: Sarah Philipson 

Företagets kontaktperson: Christer Olsson 

Titel: Att bli mer för fler – Hur ett varumärke kan utvidgas utan att förlora sin image 

Bakgrund: Under senare år har varumärkesutvidgning blivit en vanlig strategi för att lansera 

nya produkter och nå nya målgrupper. Norrgavel är ett svenskt möbelföretag som står inför 

utmaningen att göra just detta för att kunna bli mer för fler. Trots att de vill nå en ny målgrupp 

är de måna om att de kärnvärden som varumärket bygger på inte ska frångås och att 

kundernas uppfattning om varumärket, dess corporate image, inte ska förloras. 

Syfte: Uppsatsens syfte är att identifiera hur ett varumärke med en tydlig corporate identity 

kan utvidgas utan att förlora sin image. 

Avgränsningar: Uppsatsen är avgränsad till varumärken med en tydlig corporate identity. I 

fallet Norrgavel kommer vi enbart att behandla den svenska marknaden. 

Metod: Undersökningen är av kvalitativ art med kvantitativt inslag. Uppsatsens empiri 

samlades därför in genom semistrukturerade intervjuer med såväl Norrgavels ledning som 

butikspersonal, en enkätundersökning samt telefonintervjuer med Norrgavels kunder och 

genom deltagande observationer i butikerna.  

Slutsats: För att kunna utvidga ett varumärke utan att förlora dess image måste företaget 

inledningsvis identifiera målgruppens identitet för att veta vilka behov som finns att 

tillfredställa. Baserat på detta kan företaget utveckla varumärkets identitet som genom 

storytelling kan förmedlas till kunderna. Dessa kan slutligen skapa sin egen uppfattning om 

varumärket, alltså varumärkets corporate image. Det är även viktigt att beakta detta för att de 

olika images som skapas av respektive target group inte ska komma i konflikt med varandra. 

Förslag till fortsatt forskning: Fortsatt forskning bör fokusera på att göra en liknande 

undersökning men i större skala, både vad det gäller antalet respondenter och varumärken.  
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1. Inledning 
Vi kommer i detta kapitel ge läsaren en inblick i ämnet varumärkesutvidgning. Vidare 

kommer vi att presentera bakgrunden till uppsatsen och föra en diskussion kring problemet 

som kommer att behandlas. Slutligen kommer kapitlet mynna ut i syftet med uppsatsen, vilket 

sedan kommer ligga till grund för insamling av relevanta teorier. 

1.1 Bakgrund 

Våren 2010 bestämde vi oss, tre marknadsföringsstudenter, för att skriva vårt examensarbete 

om varumärken, ett ämne som fascinerat oss ända sedan vi kom i kontakt med det under vårt 

första år på Marknadsföringsprogrammet vid dåvarande Växjö Universitet. Hösten 2009 kom 

vi för första gången i kontakt med varumärket Norrgavel. Ett företag och ett varumärke som 

direkt intresserade oss på grund av dess starka kärnvärden, samt den filosofi och känsla som 

varumärket förmedlar.  

 Christer Olsson, marknadschef på Norrgavel, berättar att arkitekten Nirvan Richter år 1994 

förverkligade sin dröm om att delge andra sin filosofi om inredning, genom att starta 

möbelföretaget Norrgavel. Idag tillverkas Norrgavels möbler av snickerier i Småland och säljs 

i flera franchiseägda butiker runtom i landet. Norrgavel är ett varumärke med starka 

värderingar som syftar till att förmedla ett speciellt förhållningssätt till inredning och drivs 

därför utifrån en värdegrund med tre perspektiv; ett humanistiskt-, ett ekologisk- och ett 

existentiellt perspektiv. Dessa perspektiv kommer att beskrivas närmare i empirikapitlet. 

 Efter 16 år på marknaden står Norrgavel inför utmaningen att utvidga varumärket för att bli 

mer för fler och öka försäljningen. Detta är en utmaning som har fångat vår uppmärksamhet. 

För lyckas med att bli mer för fler anser Norrgavel att de måste arbeta med fler stilar och 

uttryck, sälja möbler som fler har råd att köpa och öppna fler butiker som inte bara ska finnas 

i storstäderna utan även i mindre städer runtom i Sverige. Tidigare har kunderna ansett att 

Norrgavels möbler passar bäst in i kalkstenshus på Gotland eller i skånelängor på Österlen. 

Men för att nå en bredare målgrupp vill företaget nu erbjuda ett sortiment som även passar in i 

nybyggda och moderna miljöer. (Olsson) Samtidigt är det dock viktigt att den starka identitet 

som präglar varumärket, genom dess kärnvärden, inte går förlorad. Frågan är därför hur ett 

företag med en stark identitet, liksom Norrgavel, kan utvidga sitt varumärke utan att förlora 

sin image, det vill säga kundernas uppfattning om varumärkets identitet, som präglar företaget 

och dess produkter? Uppsatsens mål är att skapa en generell bild av denna problematik och 

därför kommer Norrgavel endast användas som ett exempel för detta. 
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1.2 Problemdiskussion 

Under senare år har värdet av starka varumärken uppmärksammats mer och mer. Inte bara av 

jurister och marknadsförare, utan även revisorer, finansanalytiker, ekonomijournalister och 

företagsledare har upptäckt varumärket som en värdefull tillgång. Såväl små som medelstora 

företag har börjat intressera sig för varumärken och dess värde ur både företagets och 

konsumenternas perspektiv. (Melin, 1999 och Håkansson & Wahlund, 1996) Eftersom fler 

företag har insett värdet av varumärken har det blivit vanligt att använda ett befintligt och 

inarbetat varumärke för att lansera nya produkter. Detta kallas varumärkesutvidgning och kan 

definieras som “användningen av ett existerande varumärke när en ny produkt skall lanseras 

inom produktkategorier utanför dem som varumärket hittills använts inom”. (Håkansson & 

Wahlund, 1996:39) I en undersökning som Ambler & Styles (1997) genomfört, framkommer 

det att skälen till varumärkesutvidgning är många och varierande. De identifierar tre 

huvudförklaringar till utvidgning. För det första kan en utvidgning ske som en följd av att 

företag upptäcker ett behov på marknaden, alternativt att trenderna på marknaden går i en viss 

riktning. En annan faktor som kan driva en varumärkesutvidgning är konkurrens, vilket 

innebär att företag behöver utvidga varumärket för att behålla sin position på marknaden. 

Slutligen kan varumärkesutvidgning även drivas av teknologi, samt forskning och utveckling. 

Författarna menar att de ovan nämnda skälen är de tre vanligaste. Andra orsaker som kan 

förekomma är att företag vill exploatera ett varumärkesnamn, bredda ett erbjudande eller 

utnyttja produktionskapaciteten maximalt. 

 Det är dock av stor vikt att företag är medvetna om att det finns både fördelar och risker 

med att utvidga ett varumärke. Enligt Ambler & Styles (1997) är fördelarna med att använda 

ett befintligt varumärke för att lansera nya produkter främst aspekten att det är 

kostnadseffektivt och att den nya produkten kan dra fördel av de associationer som finns till 

varumärket sedan tidigare. För att en utvidgning ska kunna bygga på de associationer som 

finns sedan tidigare bör det finns en överensstämmelse mellan befintliga och nya produkter. 

Enligt Melin (1999) är en viktig del av varumärket de kärnvärden som det bygger på. 

Kärnvärden kan beskrivas som grunden i varumärket och vad varumärket står för, det vill 

säga den identitet som varumärket har (He & Mukherjee, 2009). Detta kommer 

fortsättningsvis benämnas corporate identity, då vi anser att det inte finns något svenskt 

begrepp som ger en fullständig och rättvis översättning. Vi vill dock förtydliga att vi i detta 

avseende hänvisar till varumärkets identitet. He & Mukherjee (2009) menar vidare att 

corporate identity är en kritisk faktor i företags marknadsföring, då det är utifrån denna som 
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konsumenterna bildar sig en uppfattning om varumärket och därigenom bygger upp 

varumärkets image. Detta kommer fortsättningsvis benämnas corporate image. Enligt 

Philipson (2010) är det viktigt att corporate identity byggs utifrån målgruppens karaktäristiska 

drag och identitet, det vill säga target group identity. Detta för att företaget ska vara 

marknadsdrivet och baseras på marknadens efterfrågan och behov. En viktig del i 

utvidgningsprocessen är därför att varumärkets corporate identity inte förändras alls eller 

förändras på ett sådant sätt att den inte kommer i konflikt med varumärkets befintliga target 

group identity. Anledningen är att varumärkets image kan skadas om det finns ett gap mellan 

corporate image och corporate identity (Philipson, 2010). Vid en varumärkesutvidgning är det 

därför viktigt att ta hänsyn till både varumärkets och målgruppens identitet för att inte skada 

varumärkets image. En summering av ovanstående resonemang presenteras i modellen The 

product development of experiences - scripting (figur 1) här nedan.  

	  

Figur 1: The product development of experiences – scripting (Philipson, 2010) 

Vi kan härmed se att det första steget i denna modell är att företag måste ta reda på vilken 

target group identity som kunderna besitter. Detta för att kunna bygga upp corporate identity 

efter de behov målgruppen har. Identiteten kan sedan kommuniceras till kunderna med hjälp 

av storytelling för att de i sin tur ska kunna bilda sig en uppfattning och skapa varumärkets 

corporate image.  

 Denna diskussion har gett oss insikt i att det finns tre viktiga aspekter i den 

varumärkesutvidgande processen; target group identity, corporate identity och corporate 

image. Frågan är hur dessa ska hanteras för att undvika ett gap eller konflikter mellan dem 

och hur varumärket kan utvidgas utan att förlora sin image? En varumärkesutvidgning baseras 

ofta på att företag utökar sitt erbjudande för att nå nya målgrupper. Detta kan betyda att 
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varumärkets identitet måste förändras eller utökas, men hur kommer då den befintliga 

målgruppens image påverkas av utvidgningen? Kommer imagen gå förlorad, eller finns det 

något sätt för företag att påverka målgruppens uppfattningar om varumärket och kan dessa 

uppfattningar betjänas av samma corporate identity?  

1.3 Syfte 

Baserat på ovanstående problemdiskussion är syftet med denna uppsats att identifiera hur ett 

varumärke med en tydlig corporate identity kan utvidgas utan att förlora sin image. 

2. Teori 
Baserat på syftet med uppsatsen kommer vi att presentera relevant teori på ämnesområdet. 

Teorin kommer att byggas utifrån modellen, The product development of experiences - 

scripting (figur 1), som introducerades i problemdiskussionen då vi anser att faktorerna i 

denna modell är relevanta för problematiken kring varumärkesutvidgningar. 

2.1 Target group identity 

Target group identity kan förklaras som målgruppens identitet. Det är viktigt för företag att 

vara medvetna om denna för att kunna utveckla sitt erbjudande efter de behov och efterfrågan 

som målgruppen besitter. (Philipson, 2010) Dagens marknad kan dessutom associeras med 

hög konkurrens där företag måste kämpa för att vinna nya kunder men även för att behålla 

sina befintliga. Det är därför av stor betydelse att företag är marknadsdrivna. För att företag 

ska lyckas i den konkurrenskraftiga miljö de är verksamma i är det viktigt att de vet vilka 

deras kunder är, vilka behov de har och vad de efterfrågar. Ett sätt för företag att behandla 

dessa frågor är att segmentera marknaden. Detta innebär att företag delar upp marknaden i 

olika grupper utifrån vilka behov konsumenterna har, vilka karaktäristiska drag de besitter 

eller andra kritiska faktorer som gör att konsumenterna skiljer sig åt. (Armstrong & Kotler, 

2007) Enligt Tonks (2009) innebär marknadssegmentering att företag klassificerar 

konsumenter och deras konsumtion. Detta i syfte att kunna hantera relationen som finns 

mellan företaget och målgruppen. Moroko & Uncles (2009) förklarar att företag bör dra nytta 

av den skillnad som finns mellan olika grupper av människor på marknaden genom att 

segmentera. De menar att företag kan uppnå ökad lönsamhet genom att skapa strategier för 

segmentering av en marknad. Segmentering hjälper företag att skapa träffsäkerhet där de har 

större möjlighet att möta den målgrupp som de vänder sig till och tillgodose dess behov. 

Genom segmentering kan även produkterbjudanden skräddarsys för att möta konsumenters 
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behov och önskemål, vilket kan hjälpa företag att öka sin försäljning och lönsamhet. Enligt 

Tonks (2009) är segmentering ett hjälpmedel för företag att förstå komplexa marknader. Detta 

hjälper också företag att tillfredställa dessa marknader, eftersom de därmed kan fokusera sitt 

erbjudande till de behov och önskemål som kundsegmentet har. 

 Det finns fyra olika segmenteringsvariabler att tillämpa beroende på hur företag vill dela 

upp marknaden; geografisk-, demografisk-, psykografisk- och beteendemässig segmentering. 

Geografisk segmentering innebär att marknaden delas upp efter geografiska enheter, 

exempelvis länder och städer. Demografisk segmentering handlar om att företag delar upp 

marknaden efter variabler som exempelvis ålder, kön, inkomst och utbildning. Psykografisk 

segmentering kan till en början anses vara lik demografisk segmentering då den behandlar 

variabler som exempelvis social klass, livsstil och karaktäristiska drag i personligheten. Efter 

djupare efterforskningar är det dock tydligt att konsumenter som ingår i samma demografiska 

segment kan besitta olika psykografiska karaktärsdrag. Avslutningsvis innebär 

beteendemässig segmentering att variabler så som attityd, konsumentens kunskap, hur kunden 

använder produkten, samt dess gensvar på produkten tas i beaktelse. Baserat på dessa 

segmenteringsvariabler kan företag välja ut de segment som anses mest intressanta och 

utveckla sitt erbjudande utifrån segmentets behov och efterfrågan. (Armstrong & Kotler, 

2007)  

 Att välja rätt segment kan vara nyckeln till framgång för företag. Värdet av att segmentera 

marknaden visar sig framförallt genom att företaget får en homogen konsumentgrupp att 

arbeta med, att företaget vet vilka deras kunder är och att företaget kan specificera kundernas 

identitet; target group identity. Dessutom har en tydlig segmentering visat sig gynnsam vid 

beslutsprocesser, exempelvis vid val av plats för butiker, prissättning, medieval för 

marknadskommunikation och val av distributionskanaler. Eftersom segmentering är av stor 

betydelse för företag bör segmenten uppfylla vissa krav för att företaget ska välja att arbeta 

med dem. Dessa krav är att segmentet ska vara mätbart och företaget ska ha möjlighet att få 

tillträde till segmentet. Segmentet ska även vara av betydande storlek för företaget och inte 

minst besitta tillräcklig köpkraft. Dessutom bör företaget ha kunskap om segmentet. 

Segmentet bör även vara stabilt, relevant för företagets affärsidé, skilja sig från andra segment 

och vara lönsamt. Dessa krav är därför lämpliga utvärderingskriterier då företag står inför 

uppgiften att segmentera marknaden. (Tonks, 2009) Enligt Philipson (2010) är det dessutom 

kundernas identitet, target group identity, som ska styra uppbyggnaden av varumärkets 

identitet, corporate identity, vilken vi nu ska gå in djupare på. 
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2.2 Corporate identity 

Corporate identity är, enligt Christensen & Askegaard (1999), definierat som något som gör 

att konsumenter känner igen och kan urskilja varumärket från andra samt att företag kan 

identifiera eller symbolisera varumärket utåt. Corporate identity behandlar ett varumärkes 

unika egenskaper som är invanda genom det beteendemönster företags anställda har (van Riel 

& Balmar, 1997). En stark corporate identity är viktigt för ett varumärke, eftersom denna kan 

generera fördelar. Dessa fördelar kan handla om att ge värde till produkter, lojalitet samt 

engagera företagets personal. Identiteten är en betydelsefull aspekt för varumärken och kan 

beskrivas som summan av de symboler som ett varumärke står för. Corporate identity har 

därför ett starkt samband med varumärkets image som kommer att behandlas senare i 

teorikapitlet. (Christensen & Askegaard, 1999)  

 Melewar et al. (2005) visar i modellen Corporate identity components (figur 2) vilka 

komponenter företag bör ta hänsyn till vid uppbyggnaden av företagets identitet. Dessa 

komponenter är corporate communication, corporate design, corporate culture, behaviour, 

corporate structure, industry identity samt corporate strategy. Corporate communication 

handlar om vad företaget kommunicerar ut till intressenterna genom varumärket. Corporate 

design behandlar varumärkets visuella identitet. Vidare handlar corporate culture om 

grunderna inom varumärket så som värderingar, mission och historik om företaget. Även 

anställdas beteende bidrar till uppbyggnaden av varumärkets identitet då detta syns utåt och 

påverkar hur människor utanför företaget uppfattar varumärket. Den femte komponenten är 

corporate structure, vilken behandlar både organisations- och varumärkesstrukturen. Industry 

identity avser hur marknaden ser ut för företaget och vad som gör varumärket unikt i 

förhållande till andra konkurrenter. Den sista komponenten är corporate strategy som 

behandlar strategier för varumärket på den marknad där de agerar. Dessa komponenter bildar 

tillsammans grunden för varumärkets corporate identity. För att lyckas med detta är företagets 

aktiviteter, corporate image och kundservice viktiga. Genom att skapa en positiv corporate 

identity har företaget tagit fram ett verktyg som kan motverka att konsumenterna får negativa 

associationer till varumärket. (Melewar et al., 2005) 
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Figur 2: Corporate identity components (Melewar et al., 2005) 

 Christensen & Askegaard (1999) menar att corporate identity ska vara förankrad i 

verkligheten och i den kommunikation som företag sänder ut genom varumärket. Enligt 

Otubanjo & Melewar (2007) och Balmer & Gray (2000) benämns de aktiviteter som 

omvandlar corporate identity till corporate image som corporate communication. Vidare är 

corporate communication av stor vikt då företag ska kommunicera effektivt med sina 

intressenter (van Riel & Balmar, 1997). Corporate communication har till syfte att 

kommunicera ett varumärkes mission och filosofi till kunderna (Otubanjo & Melewar, 2007). 

 Balmer (efter Otubanjo & Melewar, 2007) argumenterar för att det finns sju olika 

perspektiv som företag kan se på varumärkets corporate identity ur. Dessa perspektiv är 

strategiskt, strategisk-visuellt, ett strategiskt beteende, ett visuellt beteende, strategisk 

kommunikation, visuell kommunikation samt design-as-fashion. Dessa kan i sin tur delas upp 

i fem olika synsätt, vilka benämns fokus, som ett företag kan se på varumärkets identitet 

utifrån. Dessa är strategiskt-, kulturellt-, kommunikativt-, modernt- samt intressenternas 

fokus. Ovanstående presenteras i modellen, Balmers schools of thought on corporate identity 

(figur 3), här nedan. 
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Ett strategiskt fokus innebär att fokusera på strategin, antingen strategin ur ett strategiskt 

perspektiv eller ur ett strategisk-visuellt perspektiv. Ett strategiskt perspektiv innebär en 

betoning på varumärkets mission och filosofi, medan företag genom det visuella perspektivet 

vill operationalisera en strategisk förändring genom ett visuellt uttryck. Fortsättningsvis 

innebär ett kulturellt fokus att företags strategiska och visuella beteende sätts i fokus. Genom 

det strategiska beteendet vill företag förmedla en tydlig organisationskultur genom verbal 

kommunikation men genom det visuella beteendet vill företag hellre förmedla denna kultur 

visuellt. Att sätta kommunikation i fokus handlar om att kommunicera ut ett varumärkes 

mission och filosofi till konsumenterna för att de ska få en djupare förståelse för vad 

varumärket står för. Den visuella kommunikationen poängterar vikten av att kommunicera 

varumärkets mission och filosofi visuellt, exempelvis genom storytelling som vi kommer 

behandla senare i teorikapitlet. I ett modernt fokus återfinns det perspektiv som författarna 

benämner design-as-fashion, vilket belyser att företag bör hålla de visuella elementen kring 

varumärket uppdaterade för att attrahera konsumenter. Enligt författaren är det slutligen 

intressenternas fokus som framhålls som det mest essentiella. Intressenternas fokus är 

kundorienterat och återkopplar till företagets tidigare beskrivna fokus där intressenternas 

feedback påvisar var företaget är som svagast. Det är av stor vikt för företag att använda sig 

av båda tankesätten, strategiskt och visuellt, parallellt genom hela modellens gång samt att 

förstå att dessa är beroende av varandra för att skapa en så tydlig corporate identity som 

möjligt. (Balmer, efter Otubanjo & Melewar, 2007) 

  Som beskrivs ovan är det viktigt för företag att förmedla varumärkets corporate identity 

till konsumenterna. Detta eftersom det påverkar kundernas uppfattning om varumärket, 

varumärkets corporate image, något vi nu kommer presentera närmare. 

   Figur 3: Balmers schools of thought on corporate identity (Balmer, efter Otubanjo & Melewar, 2007) 
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2.3 Corporate image 

Medan corporate identity speglar vad varumärket står för förklaras corporate image som 

konsumentens uppfattning om ett varumärke och är en generellt accepterad bild av vad ett 

varumärke står för hos konsumenterna. (Hatch & Schultz, 1997). Topalian (efter Abratt, 

1989:66) definierar corporate image som “en organisations profil – eller summan av intryck 

och förväntningar som en organisation skapat i medvetandet hos de individer som utgör dess 

publik” medan Dichter (efter Hatch & Schultz, 1997:359) förklarar det som “det 

helhetsintryck som en organisation skapar i människors medvetande”. Image förklaras även 

som en konstruktion av allmänna intryck om varumärket som är skapade för att tilltala en 

publik. Detta innebär att image avsiktligt påverkas av människor i ett företag för att attrahera 

en målgrupp och är därför inte enbart ett försök att förstå målgruppens uppfattningar 

(Bernstein, efter Hatch & Schultz, 1997). Hatch & Schultz (1997) förklarar även att corporate 

image påverkas då människorna i ett företag interagerar med människor utanför företaget, 

men dessutom i interaktionen som sker mellan intressenter utanför företaget, exempelvis 

mellan kunder. Martínez & Pina (2005) menar därför att det är av största vikt för företag att 

de intresserar sig för kundernas uppfattning om dem, eftersom kunderna inte bara köper deras 

produkter för att tillfredställa ett behov, utan även skapar en specifik image som kan spridas 

vidare till andra konsumenter genom word-of-mouth. 

 Hur ett varumärke uppfattas av konsumenter beror på otaliga faktorer, däribland det 

generella intryck som konsumenterna får genom de signaler som varumärket sänder ut. 

Mottagarens helhetsuppfattning av dessa signaler blir slutligen det vi kallar corporate image. 

Image speglar inte märkesinnehavarens uppfattning om varumärket, utan den känsla och 

föreställning som konsumenterna skapat om varumärket, dels genom egen erfarenhet men 

även genom observation av företaget och andra kunder. (Bernstein, efter Abratt, 1989) 

 Hatch & Schultz (1997) menar att ett varumärkes corporate image konstant influeras av 

externa faktorer i form av konsumenters meningsskapande om ett varumärke, vilket även bör 

påverka företagets formation av varumärkets corporate identity. På grund av detta är det 

viktigt att företag tar hänsyn till och är öppna för influenser från omvärlden då de hanterar 

varumärkets corporate image. Detta är av största vikt på grund av den starka koppling som 

finns mellan corporate identity och corporate image, vilken presenteras senare i teorikapitlet. 

 Enligt Abratt (1989) är hanteringen av corporate image nyckeln till att bygga upp 

förtroende för ett varumärke hos konsumenterna. Vidare menar författaren att det inte går att 

skilja ett varumärkes image från verkligheten, eftersom image är ett uttryck av ett varumärkes 
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personlighet. Detta gör att konsistent och samordnad kommunikation är grundläggande för att 

påverka ett varumärkes corporate image. Författaren förklarar vidare att beroende på vilket 

intresse en individ har i företaget kan uppfattningen om varumärket variera. Därför föreslår 

författaren att företag bör ta reda på dessa intressenters uppfattning om varumärket då denna 

insikt kan hjälpa företaget att skapa en entydig corporate image.  

 Ett sätt för företag att skapa en tydlig corporate image är genom reklam (Völckner et al., 

2008 och Martínez et al., 2009). Detta faktum framhålls som speciellt viktigt i fall då företag 

utvidgar ett varumärke men vill bibehålla varumärkets image. En varumärkesutvidgning kan 

innebära att företag erbjuder produkter av en annan kvalitet, än de befintliga, vilket kan 

förändra varumärkets image. Det kan dock vara svårare att försöka stärka ett varumärke som 

redan anses vara starkt, eftersom kundernas preferenser till varumärket redan är höga. För att 

undvika negativ påverkan på varumärkets image bör företag tydligt kommunicera 

varumärkesutvidgningen genom reklam. Att informera om en varumärkesutvidgning på detta 

sätt kan förstärka varumärkets image eftersom det tillkännager existensen av en ny produkt, 

vilket medför att utvidgningen lättare accepteras av marknaden. Regelbunden reklam som 

väcker lämpliga associationer innebär dessutom att konsumenter lättare tar till sig och 

accepterar en utvidgning från en typ av produkt(er) till en annan. (Völckner et al., 2008) 

Martínez et al. (2009) menar att reklam som speglar varumärkets associationer hjälper 

marknaden att förstå kopplingen mellan befintlig och ny produkt, vilket gör att risken för att 

varumärkets image skadas av utvidgningen minskar. Imagen kan även förändras över tid, dels 

då konsumenter interagerar med varandra men också då produkten används eller då 

konsumenter observerar reklam. Detta gör att acceptans för en varumärkesutvidgning inte 

behöver uppstå omedelbart utan kan formeras över tid (Völckner et al., 2008). 

 Völckner et al. (2008) kommer i en undersökning fram till att det är vanligare att negativ 

imagepåverkan uppstår då konsumenter kommer i kontakt med ofördelaktig information i 

samband med en varumärkesutvidgning, exempelvis rykten om att den nya produkten håller 

sämre kvalitet än den befintliga. I dessa fall tenderar starka varumärken att vara extra känsliga 

för negativa imageuppfattningar, eftersom konsumenter har högre förväntningar på kvaliteten 

på deras produkter. Trots detta faktum påvisar de att starka varumärken som misslyckas med 

att upprätthålla sin image ofta återfår den över tid. Samtidigt är det dock viktigt för företag att 

ta hänsyn till såväl varumärkets image som identitet då varumärket ska utvidgas.   
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2.4  Samspe let  mel lan  corporate  identity och corporate  image 

Tidigare i teorikapitlet har vi förklarat vad både corporate identity och corporate image är, 

men trots att de har olika innebörder anser Christensen & Askegaard (1999) att de måste ses 

som samspelande aspekter eftersom de bygger på varandra. Flera författare är överens om att 

företag kan påverka varumärkets corporate image genom att aktivt arbeta med varumärkets 

corporate identity. Corporate identity kan kopplas till företagets kommunikation gentemot 

konsumenterna, medan corporate image uppstår i kundernas medvetande. (He & Mukherjee, 

2009, Witt & Rode, 2005) Detta visar att företag måste kommunicera varumärkets identitet 

till kunderna för att de ska få en möjlighet att skapa en uppfattning om varumärket. Hur detta 

samspel fungerar väljer flera författare att beskriva ur ett semiotiskt perspektiv. 

2.4.1 Semiotik 

Enligt Christensen & Askegaard (1999) och Motion & Leitch (2002) kan corporate identity 

förmedlas till företagets målgrupp genom tecken, vilket benämns som ett semiotiskt 

angreppssätt. Enligt Motion & Leitch (2002) kan semiotik beskrivas som läran om hur 

mening skapas genom tecken och symboler. Christensen & Askegaard (1999) och Motion & 

Leitch (2002) menar att svårigheten i att påverka varumärkets corporate image genom 

corporate identity är att förmedla identiteten genom symboler som kan förstås av olika 

kundsegment. Problematiken handlar om att företag kan behöva förmedla en och samma 

identitet till kundsegment som har olika uppfattningar om varumärket, det vill säga olika typer 

av corporate image. Detta är vanligt då företag vänder sig till olika målgrupper med olika 

erbjudanden.  

 Genom att anta ett semiotiskt angreppssätt är det viktigt att fokusera på skapandet av 

betydelsen istället för enbart koncentrera sig på att sända ut meddelanden. Detta betyder att 

företag måste arbeta på ett djupare plan för att fånga kärnan i budskapet. (Motion & Leitch, 

2002) Enligt Gripsrud (2002) och Christensen & Askegaard (1999) skapas mening genom tre 

aktörer; tecken, objekt och interpretant. Aktörerna kan definieras enligt följande: “Tecknet är 

det som står för något annat, och objektet är det andra som tecknet står för. Interpretanten är 

den betydelse som tecknet har för någon.” (Gripsrud, 2002:149) Tecknet kan delas upp i tre 

kategorier; ikoner, index och symboler. Ikoner uppfyller krav på likhet till objektet, 

exempelvis ett fotografi, index uppkommer på grund av ett kausalt samband till objektet, 

exempelvis ett fotavtryck, medan symboler kan beskrivas som associationer till objektet, 

exempelvis en slogan. (Gripsrud, 2002 och Christensen & Askegaard, 1999) För att översätta 
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detta till företagsvärlden beskriver Christensen & Askegaard (1999) corporate identity som 

tecknet, själva varumärket som objektet och corporate image som interpretanten. Författarna 

poängterar också att de måste finns en överensstämmelse mellan tecknet; corporate identity 

och interpretanten; corporate image. Därför är det viktigt för företag att genomföra en 

imageanalys för att veta hur tecknet, det vill säga corporate identity, uppfattas av målgruppen. 

Genom data som samlats in vid imageanalysen kan företaget skapa sig en ny bild av vilken 

corporate identity varumärket egentligen besitter. Vidare kan företaget använda sig av denna 

analys för att bearbeta varumärkets corporate identity. Detta görs antingen för att den ska vara 

mer homogen när det gäller de uppfattningar målgruppen har om varumärket eller om 

företaget vill förändra de uppfattningar som finns om varumärket genom att kommunicera en 

annan corporate identity. Detta kan göras genom att kommunicera symboliska tecken som 

företaget hellre vill att varumärket ska bli associerade med.  

2.4.2 Kommunicera corporate ident ity genom storytel l ing  

Att det är av stor vikt att kommunicera varumärkets corporate identity till målgruppen har 

poängterats tidigare i denna teoretiska referensram och därför kommer vi nu att studera hur 

denna kommunikation kan utformas. I problemdiskussionen introducerades modellen The 

product development of experiences - scripting (figur 1) där sambandet mellan target group 

identity, corporate identity och corporate image problematiserades. I denna modell uppgavs 

att konsumenterna tillskriver varumärket mening och identifierar sig med varumärket genom 

de historier som finns kring varumärkets corporate identity. Detta koncept instämmer flera 

författare i och Hopkinson & Hogarth-Scott (2001) menar att mycket av människans 

förståelse och kunskap är baserat på historier som vi kommit i kontakt med under livets gång. 

Därför anser författarna att storytelling är en effektiv metod för att förmedla corporate identity 

till konsumenterna och de vill därmed uppmana fler företag att se fördelarna med strategin. 

Enligt O´Connor (efter Hjorth & Steyaert, 2004) och McLellan (2006) är storytelling särskilt 

fördelaktigt för att kommunicera grundläggande värderingar inom företaget för att hjälpa 

konsumenterna att skapa en djup bild av vad varumärket i grunden står för. Ardley (2006) 

förtydligar detta genom att förklara att storytelling handlar om att skapa en verklig bild av 

varumärket genom språket, för att konsumenterna ska kunna skapa en egen uppfattning om 

vad varumärket står för. Författaren menar vidare att anledningen till att en marknadsstrategi 

utan narrativa inslag inte är tillräcklig är för att människan har ett behov av både rationella 

och icke-rationella motiv och förklaringar. Dessutom tenderar traditionell marknadsföring att 

använda ett universellt språk utan att anpassa det till det aktuella företaget, något som kan 
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undvikas vid användandet av storytelling. Enligt McLellan (2006) är några viktiga aspekter 

inom storytelling att informationen ska vara lätt att förstå, meningsfull och minnesvärd.  

 Målsättningen med storytelling är att skapa emotionella kopplingar mellan varumärket och 

dess målgrupp, något som kan leda till att företaget framstår som unikt för kunden. Det är 

numera allmänt känt att det inte är tillräckligt att konkurrera med kärnprodukten. Företag 

måste sticka ut för att vinna konsumenters uppmärksamhet och förtroende. Om företaget 

lyckas med detta ökar dessutom chanserna att kunderna blir lojala. Berättelsen om ett 

varumärke kan därmed stärka varumärket som helhet genom att göra ett avtryck i kundens 

medvetande. Därför kan storytelling ses som ett hjälpmedel för företag att skapa en 

samstämmig corporate identity och corporate image. (Bréda et al., 2008) 	  

3. State of art  
I detta kapitel kommer vi att kort sammanfatta de teorier som tidigare presenterats. Detta för 

att redogöra för var dagens forskning befinner sig och för att kunna påvisa vad vi kan bidra 

med till området. Denna ansats kommer slutligen resultera i vår forskningsfråga. 

Efter att ha behandlat teorin inom ämnesområdet vår uppsats baseras på har vi funnit starka 

bevis på att faktorerna target group identity, corporate identity och corporate image är viktiga 

i processen när det gäller att utvidga ett varumärke. Teorin har påvisat vikten av att bygga upp 

varumärkets corporate identity, efter den target group identity som målgruppen har. Detta för 

att företag ska vara marknadsdrivna och agera efter konsumenternas behov och efterfrågan. 

Därför är det också viktigt att företag vet vilka deras kunder är, vilket för in oss i betydelsen 

av att segmentera marknaden. Först när företag besitter kunskap om segmenten på marknaden 

kan arbetet med att kommunicera varumärkets identitet inledas. Corporate identity är kärnan i 

varumärket och med rätt kommunikation kan företaget vinna konkurrensfördelar då 

konsumenterna kan bygga upp en enhetlig och positiv bild av vad varumärket står för. Detta 

visar att corporate identity och corporate image samspelar med varandra och att företag inte 

kan se dem som två separata aspekter. Genom att aktivt arbeta med varumärkets identitet kan 

företaget nämligen påverka den uppfattning kunderna har om varumärket.  

  Av detta kan vi se att identitets- och imagefrågorna är av hög relevans vid 

varumärkesutvidgningar. Däremot har vi inte funnit några dominerande teorier om hur target 

group identity, corporate identity och corporate image samspelar i problematiken kring 

varumärkesutvidgningar. Detta eftersom majoriteten av de teorier som finns på området 
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saknar empirisk grund. Tidigare forskning tar upp aspekterna var för sig, men inte sambandet 

mellan dem inom kontexten varumärkesutvidgning. 

3.1 Forskningsfråga 

Baserat på ovanstående diskussion finner vi ett gap mellan tidigare forskning och den 

problematik som vi syftar till att belysa. Därmed kommer denna uppsats grundas på följande 

forskningsfråga: 

Hur kan ett varumärke med en tydlig corporate identity utvidgas utan att förlora sin befintliga 

image? 

3.2 Avgränsning 

I denna uppsats kommer vi att fokusera på varumärken med en tydlig corporate identity. 

Studien kommer därmed inte vara applicerbar på varumärken vars kärnvärden inte 

genomsyrar hela företaget, exempelvis marknadskommunikation och visuell identitet. 

Dessutom kan varumärken vars identitet inte är tydligt formulerad och där företaget inte 

arbetar utifrån denna troligtvis inte tillämpa resultatet av undersökningen.  

 Då vi studerar exemplet Norrgavel kommer vi vidare att göra en geografisk avgränsning 

för att enbart fokusera på den svenska marknaden. Denna avgränsning anser vi vara viktig då 

resurserna för att göra en bredare undersökning inte finns tillgängliga, samt då majoriteten av 

Norrgavels verksamhet finns på den svenska marknaden. Vi anser att resultatet av uppsatsen 

kommer bli mer djupgående och relevant genom ett begränsat fokus. 

4. Metod 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur vi ska genomföra vår studie. Vi kommer bland 

annat diskutera tillvägagångssätt, urvalsmetoder och operationalisering. 

Vi avser att studera vår forskningsfråga genom att undersöka hur ett varumärke med en tydlig 

corporate identity, i detta fall Norrgavel, kan utvidgas utan att förlora sin image. Vi kommer 

att ha ett kvalitativt angreppssätt med kvantitativa inslag genom en enkätundersökning och 

telefonintervjuer. Detta eftersom kvalitativa studier, enligt Bryman & Bell (2005) är lämpliga 

för att ta reda på värderingar och attityder. Enligt Björklund & Paulsson (2003:63) används 

kvalitativa studier då forskaren “vill skapa en djupare förståelse för ett specifikt ämne, en 

specifik händelse eller situation”, medan kvantitativa studier främst “omfattar information 

som kan mätas eller värderas numeriskt”. I vårt fall handlar det om att vi vill skapa oss en 
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djup förståelse för situationen i ett företag som vill utvidga varumärket utan att förlora dess 

image. Genom att tillämpa en kvalitativ forskningsmetodik kan vi dessutom nå en närhet till 

problemet (Bryman & Bell, 2005), eftersom vi kan sträva efter en närmare relation till både 

undersökningsfenomenet och de nyckelpersoner vi finner i vår undersökning. Detta förenklas 

genom att metoden är mer ostrukturerad än en kvantitativ studie och vi kan vara mer flexibla i 

arbetsgången. Genom studien kan vi även få en kontextuell förståelse då vi ser frågorna i sitt 

naturliga sammanhang. Med detta menas att vi studerar ett verkligt företag som befinner sig 

inför utmaningen att angripa de frågor som undersökningen baseras på. 

 Trots att kvalitativa studier ges en positiv bild i ovanstående diskussion är vi väl medvetna 

om att det finns kritik mot valet. Enligt Bryman & Bell (2005) finns det i huvudsak fyra 

former av kritik mot kvalitativ forskning; att kvalitativ forskning är för subjektiv, att det är 

svårt att replikera undersökningen, att det är svårt att generalisera undersökningen till andra 

fall samt att det kan vara svårt för läsaren att följa vad forskaren konkret har gjort under 

studiens gång. För att bemöta denna kritik anser vi att det är viktigt att vara medveten om den 

och vi anser även att våra möjligheter att angripa den är stora. Eftersom vi är tre personer som 

skriver denna uppsats menar vi att vi har stora möjligheter att begränsa subjektiviteten i 

studien. Detta eftersom risken för att en persons åsikt präglar arbetsprocessen minskar då vi 

kan erbjuda olika infallsvinklar och perspektiv till studien. Den kritik som menar att en 

kvalitativ undersökning är svår att replikera anser vi är svårare att bemöta då det är något som 

riktas mot forskningsstrategin i sig och inte specifikt mot vår undersökning. När det gäller 

kritiken angående generaliserbarheten anser vi att vi har möjlighet att påverka den i viss grad. 

Vårt syfte och vår forskningsfråga är inte fokuserad på ett specifikt varumärke, men eftersom 

empirin baseras på Norrgavel kan det finnas begränsningar i hur mycket andra företag kan 

tillämpa resultatet av studien. Däremot anser vi att andra varumärken med en tydlig corporate 

identity kan tillämpa upplägget av studien och den teori vi presenterat för att göra en liknande 

undersökning. För att slutligen behandla den sistnämnda kritiken mot kvalitativa studier 

angående transparensen kommer vi att vara noga med att beskriva de olika stegen i 

undersökningen för att läsaren på ett enkelt sätt ska kunna följa vår arbetsprocess och 

tankegångar. 

4.1 Til lvägagångssätt  

Tillvägagångssättet för att genomföra denna studie kommer att bestå av ett flertal moment. 

Detta för att vi vill se problemet ur olika perspektiv och därigenom få olika infallsvinklar på 

studien. Som teorikapitlet visade finns det i huvudsak tre kritiska delar att ta hänsyn till vid en 
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varumärkesutvidgning; target group identity, corporate identity och corporate image. Detta 

medför att vi måste beakta både kundernas och företagets uppfattningar för att undersöka hur 

ett varumärke kan utvidgas utan att förlora sin image. Eftersom Norrgavel är ett företag som 

står inför utmaningen att utvidga sitt varumärke, kommer vi att genomföra undersökningen på 

deras kunder och anställda i företaget. Genom detta tillvägagångssätt får vi en rättvis bild av 

undersökningsfenomenet då det är en verklig situation som dessa människor befinner sig i. Vi 

behöver därmed inte ställa dem inför ett beskrivet scenario där de ska redogöra för hur de 

skulle reagera i en sådan situation.  

 För att öka trovärdigheten för undersökningen och för att stärka resultatet och våra 

slutsatser av studien kommer flera metoder för materialinsamling tillämpas. Detta kallas, 

enligt Bryman & Bell (2005) och Björklund & Paulsson (2003), triangulering. De 

undersökningsmetoder som vi kommer att använda är semi-strukturerade intervjuer med 

personer inom företaget, dels med ledningen och dels med butikspersonalen, enkäter och 

telefonintervjuer med kunderna samt deltagande observationer i butikerna. Semi-strukturerade 

intervjuer innebär att ett antal frågeteman tas upp under intervjuns gång. Det som skiljer semi-

strukturerade intervjuer från strukturerade och icke-strukturerade intervjuer är just strukturen 

och flexibiliteten i undersökningen. Vid en semi-strukturerad intervju har intervjuaren ett 

antal förutbestämda teman som ska diskuteras, men ordningsföljden kan variera beroende på 

hur intervjun fortgår och respondenten har en stor frihet i hur svaren utformas. Flexibiliteten i 

intervjun gör det möjligt för intervjuaren att ställa följdfrågor om något är oklart. (Bryman & 

Bell, 2005 och Björklund & Paulsson, 2003) Vi anser därför att semi-strukturerade intervjuer 

är lämpliga att använda i vår undersökning. Enligt Björklund & Paulsson (2003) är intervjuer 

dock tidskrävande, vilket gör att vi enbart kommer att utföra personliga semi-strukturerade 

intervjuer med anställda i företaget. Genom detta kommer vi att få en djupare förståelse för 

varumärkets corporate identity och vad det är som driver företaget till att utvidga varumärket. 

Vid dessa intervjuer kan vi även få dem att definiera vilka företagets kunder är. Detta i syfte 

att vi ska kunna göra jämförelser med den bild vi får fram genom enkätundersökningen som 

vi nu ska beskriva närmare.  

 För att ta reda på vilka Norrgavels kunder är och vilka egenskaper de har, samt för att få 

deras perspektiv på varumärkesutvidgningen finner vi det lämpligt att använda enkäter som 

undersökningsmetod. Dessa kommer vi att genomföra i Norrgavels butiker för att säkerställa 

att det är kundernas attityd vi undersöker. Undersökningen kommer att genomföras utan vår 

närvaro genom att vi placerar enkäter i butikerna. Enkäterna kommer sedan ligga i butikerna 
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under en veckas tid för att vi ska få en så hög svarsfrekvens som möjligt. Enkäter består av 

standardiserade frågor som respondenterna får besvara skriftligt. Dessa frågor kan vara både 

öppna och slutna beroende på vilken frihet i svarsformuleringen forskaren vill ge 

respondenten. Fördelen med enkäter, i jämförelse med intervjuer, är att de inte är lika 

arbetskrävande. (Björklund & Paulsson, 2003) Detta ger oss möjligheten att arbeta med ett 

större antal respondenter. Bryman & Bell (2005) tillägger att enkäter är billigare att 

genomföra, de går snabbare att administrera, intervjuareffekter utesluts och respondenterna 

får exakt samma frågeformuleringar. Däremot innebär enkäter att forskaren inte kan hjälpa 

respondenterna om de inte förstår en fråga och följdfrågor kan inte ställas. Antalet frågor 

måste dessutom vara begränsade och komplicerade frågor bör undvikas. Genom att 

respondenten kan se hela enkäten kan även vissa svar bli snedvridna. Ytterligare en nackdel 

är, enligt Bryman & Bell (2005) och Björklund & Paulsson (2003), risken för ett stort bortfall. 

Detta kan även vara ett hot i vår undersökning om kunderna inte är villiga att fylla i enkäten, 

men då vi bifogar en introduktionstext där vi motiverar varför vi genomför undersökningen 

anser vi att denna risk reduceras. Vi kommer att använda både öppna och slutna frågor i 

enkäten. De öppna frågorna gör att våra respondenter kan svara med egna ord, ge oss 

oförutsedda svar och sin egen tolkning av problemet. Svårigheter med att använda sig av 

öppna frågor är däremot att svaren kan bli omfattande och att kodningen av materialet blir 

mer komplicerad. Dessutom krävs ett större engagemang från respondenterna för att besvara 

dessa frågor vilket kan avskräcka dem från att medverka i undersökningen. Däremot kan 

enkätundersökningens slutna frågor vara enklare att bearbeta och förenkla jämförelser mellan 

olika respondenters svar. (Bryman & Bell, 2005) Vi kommer dock att få mindre uttömmande 

svar och risken är större att respondenterna svarar spontant utan att ge frågan en djupare 

eftertanke. Dessutom kräver det ett gediget förarbete av oss då det är viktigt att 

svarsalternativen är ömsesidigt uteslutande och att vi inte missat något svarsalternativ då detta 

kan skapa irritation bland respondenterna.  

 För att få en högre deltagarfrekvens i vår undersökning kommer vi även att genomföra 

telefonintervjuer med Norrgavels kunder. Enligt Bryman & Bell (2005) är telefonintervjuer en 

vanlig intervjuform vid marknadsundersökningar där strukturerade intervjuer sker per telefon 

istället för ansikte mot ansikte. Fördelar med att använda telefonintervjuer i jämförelse med 

personliga intervjuer är att de är billigare och mindre tidskrävande. Vi kan enligt författarna 

även undvika intervjuareffekter då respondenterna inte påverkas av exempelvis intervjuarens 

kön, klass och etnisk bakgrund. Däremot påvisar författarna även nackdelar med 
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telefonintervjuer. Respondenter som inte kan kontaktas via telefon kan inte medverka i 

undersökningen. Att vi inte kan se respondenterna vid intervjun kan, enligt författarna, även 

leda till att vi går miste om information, så som osäkerhet hos respondenten genom 

exempelvis ansiktsuttryck. Vi kan inte heller använda oss av visuella hjälpmedel när vi 

genomför denna del av undersökningen.  

 Avslutningsvis kommer vi att tillämpa deltagande observationer i denna undersökning 

vilket, enligt Björklund & Paulsson (2003), innebär att vi som forskare deltar i den undersökta 

situationen. Observationerna kommer att genomföras i Norrgavels butiker för att 

uppmärksamma kundernas beteende i butiken. Vi anser att deltagande observationer är ett bra 

komplement till enkätundersökningen eftersom vi då möter kunderna i en naturligare miljö än 

den som uppstår när de besvarar enkäten. 

4.2 Urval 

För att hitta relevanta och representativa respondenter måste vi göra ett urval. Vid de semi-

strukturerade intervjuerna med personer inom företagets ledning kommer vi att använda oss 

av ett teoretiskt urval. Detta innebär, enligt Bryman & Bell (2005), att vi intervjuar de 

personer som vi bedömer kan bidra med mest information till vår undersökning. Vi ämnar 

därmed främst att ha kontakt med Norrgavels marknadschef, Christer Olsson, eftersom han 

har stor kunskap om varumärkets corporate identity. Vi kommer även att intervjua grundaren, 

tillika företagets VD, arkitekten Nirvan Richter, då det är hans filosofi som varumärkets 

corporate identity bygger på.  

 Vi kommer även att besöka några av Norrgavels fem butiker för att genomföra 

undersökningarna med butikspersonal och lämna enkäterna för kundundersökningen. Urvalet 

i denna del av undersökningen kommer att ske genom bekvämlighetsurval, vilket enligt 

Bryman & Bell (2005) innebär att butikerna väljs efter hur lättillgängliga de är. Detta betyder 

att vi kommer besöka de tre butiker som ligger närmast oss, det vill säga Lammhult, Malmö 

och Göteborg. Dessa kommer att kunna ge oss en bred bild av kundernas uppfattning av 

varumärket då vi inte enbart fokuserar på storstäderna. Vid besöken i butikerna kommer semi-

strukturerade intervjuer att genomföras med personalen. Även dessa sker med ett 

bekvämlighetsurval, eftersom vi enbart kommer att intervjua den personal som jobbar under 

den dag vi besöker butiken. Slutligen kommer även enkätundersökningen innefatta ett 

bekvämlighetsurval då vi endast inkluderar kunder som besöker butiken de dagar som 

undersökningen görs. Vi kommer att samla in ett sextiotal enkäter då vi anser att dessa kan ge 
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oss en bra grund för att kunna analysera kundernas karaktäristiska drag och uppfattningar om 

varumärket. 

 Telefonintervjuerna sker däremot efter ett obundet slumpmässigt urval. Detta eftersom vi 

vill att samtliga inom urvalsramen ska ha lika stor möjlighet att komma med i urvalet 

(Bryman & Bell, 2005). Urvalsramen består av Norrgavels kundregister. Vi kommer att 

genomföra 60 telefonintervjuer då vi anser att detta är ett rimligt antal, både i hänseende på de 

resurser vi har att tillgå, samt för att kunna säga att urvalet tillsammans med 

enkätundersökningen är representativt för hela populationen. 

4.3 Operationalisering 

Enkäten som kommer att användas i kundundersökningen presenteras i bilaga 1. Denna enkät 

syftar till att avläsa kundernas uppfattning om varumärket. Då det, enligt Bryman & Bell 

(2005), är viktigt att inte använda sig av teoretiska begrepp har vi valt att uttrycka oss genom 

ett mindre akademiskt språk för att kunderna inte ska missuppfatta frågorna och därigenom ge 

oss ett snedvridet resultat. För att försäkra oss om att det inte finns några otydligheter i 

enkäten kommer den att testas på ett mindre antal personer som inte är involverade i 

undersökningen. Vi anser att fem personer är ett lämpligt antal för detta test för att hitta 

eventuella otydligheter.  

 Inledningsvis är enkäten fokuserad på att ge oss demografiska uppgifter om 

respondenterna. Detta material kommer vi använda för att analysera företagets target group 

identity. Vi får därigenom reda på vilka kunderna är och vilka segment som är tilltalade av 

företagets produkter. Därför kommer frågor angående kön, ålder, familjeförhållande, barn, 

boende, inredningsintresse och årsinkomst att ställas. Vi anser att detta är variabler som är 

viktiga för att vi ska kunna beskriva Norrgavels målgrupp. Genom att Norrgavel är medvetna 

om denna kan de anpassa varumärkets identitet och sända ut budskap som kunderna är 

mottagliga för. Därefter kommer frågorna i enkäten beröra Norrgavel och vilken relation 

respondenterna har till varumärket. Därför kommer vi att ställa frågor som avslöjar om 

respondenterna faktiskt är kunder hos företaget och hur ofta de besöker butikerna. För att även 

ta reda på varumärkets image kommer vi ställa frågor där respondenterna får berätta vad de 

förknippar Norrgavel med och om de anser att en möbel från Norrgavel skiljer sig från andra 

möbler. Enkätundersökningen kommer avslutas med frågor som rör varumärkesutvidgningen. 

Vi har valt att göra detta genom att ställa frågor om den nya möbelserien Norrgavel – helt 

enkelt och den nya katalogen där företaget presenterar de olika stiluttrycken som de nu arbetar 
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efter. Här vill vi ta reda på om kunderna har uppfattat utvidgningen, hur de uppfattar den i 

förhållande till företagets övriga sortiment och vilken attityd de har till den.  

 Enkäten i bilaga 1 kommer även att användas för telefonintervjuerna. Vi kommer då läsa 

upp frågorna och i förekommande fall de svarsalternativ som finns. Därefter kommer vi att 

anteckna svaren och behandla dem på samma sätt som enkätundersökningen. Enkäten 

kommer dock anpassas i viss grad där vi finner behov av detta. Eftersom urvalsramen består 

av företagets kundregister är inte fråga 11 av relevans då vi med säkerhet vet att de besökt 

åtminstone en butik tidigare. Av samma anledning kommer även fråga 16, 16 b och 16 c att 

uteslutas. Även fråga 15 kommer att anpassas då vi inte har möjlighet att visa upp bilden på 

katalogen. Istället kommer vi endast fråga respondenten om det har bläddrat i Norrgavels 

vårkatalog. Anledningen till att vi väljer att använda samma frågor till denna del av 

undersökningen är att det är samma variabler som är relevanta för att kunna uppnå syftet med 

vår studie.  

 För att analysera enkätundersökningen och telefonintervjuerna kommer vi att använda oss 

av det statistiska dataprogrammet SPSS. Detta gör det möjligt för oss att se samband mellan 

olika variabler för olika grupper av respondenter. Innan analyserna av enkäterna och 

telefonintervjuerna kommer vi dock att se om det finns några markanta skillnader i hur 

respondenterna besvarat frågorna. Detta för att vi ska kunna se om vi kan behandla dem lika i 

empirikapitlet och analysen. För att genomföra analysen måste vi även koda enkätens 

svarsalternativ. Den kodningsmall som vi kommer att tillämpa finns i bilaga 2. Eftersom 

enkäten innehåller öppna frågor kommer vi att kategorisera de svar vi får för att även kunna 

koda dessa. Även dessa kategorier presenteras i kodningsmallen. 

 Även i personalundersökningen måste vi vara försiktiga med att använda ett akademiskt 

språk för att undvika missförstånd. Därför har vi valt att formulera intervjufrågorna på ett mer 

vardagligt språk. Anledningen till att vi genomför en personalundersökning är för att 

personalen har en närmare relation till företagets kunder än ledningen. Därför kan de ge oss 

en riktigare bild av kundernas reaktioner på företagets sortiment och nya satsningar. Det är 

dessutom personalen som sänder ut en stor del av varumärkets corporate identity till kunderna 

genom möten i butikerna. Intervjufrågorna som kommer att ställas till personalen kan ses i sin 

helhet i bilaga 3. Personalundersökningen kommer att inledas med frågor om hur personalen 

uppfattar varumärket. Detta anser vi vara en viktig del av undersökningen eftersom det är 

baserat på dessa attityder som varumärkets corporate identity förmedlas till kunderna i 

butiken. Om personalen har en uppfattning om varumärket som skiljer sig från ledningens, 
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kommer det ändå att vara personalens uppfattning som kunderna i sin tur baserar stora delar 

av sin uppfattning på, bortsett från den centralstyrda kommunikation företaget sänder ut. 

Därefter kommer frågorna att fokuseras på kunderna och vilka reaktioner personalen fått från 

dem. Frågorna kommer då att handla om hur de anser att kunderna uppfattar varumärket, om 

de uppmärksammat varumärkesutvidgningen genom möbelserien Norrgavel – helt enkelt och 

den nya katalogen, samt vilka signaler personalen anser att Norrgavel sänder ut till kunderna.  

 Eftersom personalundersökningen kommer att vara begränsad i omfattning och då den är 

av kvalitativ art kommer vi inte att använda något statistiskt dataprogram för att analysera 

resultatet. Istället kommer vi att sammanställa svaren på frågorna och föra en analytisk 

diskussion utifrån detta.  

 Som tidigare nämnts kommer vi även att utföra deltagande observationer i samband med 

att vi besöker butikerna. Dessa observationer kommer främst att användas för att vi ska få en 

bild av dem som kommer in i butikerna och deras beteende. För att genomföra detta kommer 

vi att agera som kunder i butikerna samtidigt som vi observerar besökarna utifrån olika teman. 

Dessa är kundernas fokus i butiken, vilka kunderna är, om kunderna kommer in i butiken 

ensamma eller i sällskap, hur lång tid de spenderar i butiken samt om kunderna är stressade i 

butiken. Dessa teman återfinns i sin helhet i observationsguiden, bilaga 4. 

4.4 Bedömningskriterier 

För att kunna bedöma uppsatsens resultat kommer vi att utgå från ett antal kriterier som 

används inom företagsekonomisk forskning. Bryman & Bell (2005) presenterar tre generella 

kriterier; reliabilitet som beskriver hur tillförlitligt resultatet är, replikerbarhet som visar om 

det är möjligt att upprepa studien och validitet som behandlar huruvida studien har undersökt 

det som var avsikten att undersöka. Men då vår undersökning utgår från ett kvalitativt 

angreppssätt har vi valt att främst använda bedömningskriterierna som, enligt Bryman & Bell 

(2005), är anpassade efter detta tillvägagångssätt. Dessa kriterier är: tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet, möjlighet att styrka och konfirmera resultatet och äkthet. Att vi 

sedan använder ett kvantitativt inslag i form av enkäter anser vi inte kommer att störa dessa 

kriterier, men på grund av detta kvantitativa inslag kommer vi även bedöma uppsatsen efter 

dess validitet.  

 Tillförlitlighet handlar om hur acceptabelt resultatet anses vara i andra forskares ögon. För 

att stärka tillförlitligheten för en uppsats är det därför viktigt att forskningen skett efter 

konstens alla regler, samt att resultatet har rapporterats till de aktörer som varit involverade i 

undersökningen. Överförbarhet gäller huruvida resultatet kan överföras till andra fall, det vill 
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säga till andra företag som står inför samma utmaning att utvidga sitt varumärke. Pålitlighet 

handlar om att ge en komplett redogörelse för hur studien genomförts. Denna ska finnas att 

tillgå i syfte att andra forskare ska kunna granska processen. Kriteriet, möjlighet att styrka och 

konfirmera resultatet, betyder att forskaren ska argumentera för att denna har handlat i god tro 

och inte låtit sin subjektivitet påverkat resultatet. Avslutningsvis handlar äkthet om att 

forskaren ska ha gett undersökningen en rättvis bild och en redogörelse för att undersökningen 

faktiskt har bidragit med något till dem som medverkat. Dessa bedömningskriterier kommer 

vi att återkomma till i det avslutande skedet av uppsatsen där vi diskuterar studiens resultat 

och reflekterar över arbetsprocessens gång. Det är först då som vi utifrån ovanstående 

kriterier kan bedöma resultatet av undersökningen.  

5. Empiri 
I följande kapitel kommer vi att presentera Norrgavel utifrån det problem som denna uppsats 

är baserat på. Vi kommer att bygga kapitlet efter modellen,	   The product development of 

experiences - scripting (figur 1), som introducerades i problemdiskussionen, då denna 

behandlar den problematik vi kan se i fallet Norrgavel. Eftersom vi inte kan se några 

markanta skillnader i hur respondenterna i butik respektive per telefon besvarade 

enkätundersökningen kommer dessa behandlas tillsammans i följande empirikapitel. 

Norrgavel är ett möbelföretag som tillverkar möbler som säljs i franchiseägda butiker. Dessa 

butiker ligger i Stockholm, Västerås, Göteborg, Lammhult och Malmö. Samtliga möbler i 

Norrgavels sortiment är svanenmärkta och förutom deras egna möbler tillhandahåller de även 

ett utvalt sortiment från externa leverantörer. Det utvalda sortimentet består av 

inredningsdetaljer, exempelvis lampor, porslin, textilier och äggoljetempera, vilken används 

för att måla både möbler och väggar.  

 Som presenterades i inledningskapitlet är Norrgavel i en expansiv fas där målet är att bli 

mer för fler och öka försäljningen. I en intervju med företagets grundare och VD, Nirvan 

Richter (bilaga 5), berättar han att Norrgavel arbetar med naturmaterial som är levande, vilket 

gör varje möbel unik och förmedlar en känsla av äkthet. Detta perspektiv kallas Wabi-Sabi. 

Under de senaste åren har Norrgavel insett att de med Wabi-Sabis utgångspunkt även kan 

närma sig ett annat synsätt som kallas modernismen. Denna syn förespråkar konstgjorda och 

döda material där formerna och konstruktionen står för det konstnärliga värdet. Richter 

(bilaga 5) berättar att han för några år sedan, då hans dotter skulle flytta till eget boende, insåg 

att möblerna som Norrgavel erbjuder kanske inte attraherar alla. Dottern, Sofie Richter, ville 
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inte alls ha en soffa från Norrgavel, utan en större, modernare och bekvämare soffa. Till följd 

av detta och efter påtryckningar från marknaden har Norrgavel insett att synsätten Wabi-Sabi 

och modernism inte är helt oförenliga och Norrgavel vill därför förena dessa i en egen 

tolkning av dess betydelse. Dock är utvidgningen en kombination av vad företaget själva vill 

göra och vad marknaden vill ha.  

 För att kunna utvidga varumärket och bli mer för fler anser Richter (bilaga 5) att 

Norrgavel inte får vara så speciellt och djupt att människor inte kan förstå filosofin. 

Norrgavels marknadschef, Olsson, beskriver att utvidgningen genomförs på olika sätt. 

Företaget har dels börjat arbeta med fyra stilinriktningar för att attrahera en bredare målgrupp 

med varierande smak. Som vi beskrev i inledningskapitlet har kunderna ansett att sortimentet 

tidigare varit fokuserat på att passa in i lantliga miljöer och har associerats med kalkstenshus 

på Gotland och Skånelängor på Österlen. Genom att utvidga varumärket vill Norrgavel nu 

även passa in i modernare miljöer, exempelvis Hammarby Sjöstad i Stockholm och Västra 

Hamnen i Malmö. Företaget har även lanserat en ny möbelserie, Norrgavel – helt enkelt 

(bilaga 6), för att attrahera en yngre målgrupp med en tunnare plånbok. Denna möbelserie 

skiljer sig i förhållande till Norrgavels övriga sortiment då alla produkter i denna serie inte är 

svensktillverkade, den säljs obehandlad och kräver därmed ett utförligare arbete från kunden 

innan den kan användas. Men trots att priset är lägre ska den fortfarande hålla samma goda 

kvalitet som Norrgavels övriga sortiment och värdegrunden med de tre perspektiven ska inte 

frångås. För att kommunicera denna utvidgning till konsumenterna har företaget valt att 

omarbeta produktkatalogen. Detta är företagets största marknadsföringssatsning och där 

Norrgavel nu vill visa upp möblerna i miljöer som ska attrahera fler konsumenter för att 

kunna bli mer för fler. En ytterligare marknadsföringskanal är företagets hemsida där 

möblerna visas upp och kunderna erbjuds att köpa dem via postorder. 

5.1 Norrgavels  målgrupp 

För att Norrgavel ska kunna erbjuda sina kunder de möbler de vill ha och bygga sitt sortiment 

utifrån detta har företaget på senare tid, som vi tidigare nämnt, insett vikten av att vara 

marknadsstyrda. En förutsättning för detta är att de måste vara medvetna om vilka deras 

kunder faktiskt är. Både Olsson och butikspersonalen (bilaga 3) menar att den vanligaste 

kunden hos Norrgavel är en kvinna i femtioårsåldern. De beskriver henne som akademiker, 

egenföretagare eller chef och ofta med ett humanistiskt yrke. Det är också vanligt att kunderna 

äger sin egen bostad och har utflyttade barn. I takt med att kundens liv förändras då barnen 

blir äldre ser Norrgavel en tendens att deras kunder flyttar från exempelvis en villa till en mer 
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centralt belägen bostadsrätt och då väljer att investera i nya möbler. Kunden har dessutom en 

god ekonomi. Trots detta väljer de ofta att hålla sig till en längre beslutsprocess, vilket också 

gör att de uppskattar möblerna mer i framtiden. Uppskattningen stärks sedan med tiden 

genom att kunden ofta väljer att vårda sin möbel, vilket gör att en stark relation till möbeln 

byggs upp. Norrgavels kunder beskrivs även som miljömedvetna med ett stort engagemang 

för möbler och inredning. Detta visar sig bland annat då några av de vanligaste frågorna till 

personalen i butikerna rör tillverkningen av möblerna, materialet i möblerna och 

svanenmärkningen (bilaga 3). Vår uppfattning om den typiska kunden hos Norrgavel är, 

enligt vår observation (bilaga 4), att kunderna i Göteborg är av varierande ålder och kön, 

medan kunderna i Lammhult och Malmö främst var kvinnor i övre medelåldern. Trots att den 

vanligaste kunden hos Norrgavel är en kvinna ser butikspersonalen (bilaga 3) tydliga 

tendenser på att köpbesluten fattas i par. Vid observationerna i butikerna (bilaga 4) kunde vi 

se tydliga tendenser att kunderna i Lammhult och Malmö kom in i sällskap medan kunderna i 

Göteborg främst kom in i butiken själva. Vi kunde även se att kunderna som befinner sig i 

butikerna är lugna och inte påvisar någon stress. Detta visar sig dessutom genom att kunderna 

visade ett övergripande intresse för butikerna. De tog sig tid att gå igenom hela butiksytan och 

fokuserade inte på någon specifik del av möbelsortimentet. Olsson tillägger även att 

Norrgavels kunder sällan är helt lojala, utan handlar i flera butiker för att hitta godbitar från 

olika formgivare.  

 På senare år menar butikspersonalen (bilaga 3), främst i Göteborg och Malmö, att fler 

konsumenter känner till Norrgavel och att de har lockat till sig en yngre och bredare 

målgrupp. Detta tror de beror på det utvalda sortimentet som attraherar denna målgrupp, samt 

att de börjat visa upp möblerna i mer varierande miljöer. I Lammhult menar dock 

butikspersonalen att den typiska kunden inte har förändrats och att det ofta är stamkunder som 

återkommer till butiken. 

 Med varumärkesutvidgningen vill företaget som sagt nå ut till en bredare målgrupp. Denna 

målgrupp definierar Richter (bilaga 5) och Olsson som mer trendmedveten, har en god men 

mindre ekonomi än den befintliga målgruppen samt är villiga att göra prioriteringar i livet för 

att köpa möbler att leva med en lång tid framöver. För att undvika konflikter mellan den nya 

och den befintliga målgruppen anser Richter (bilaga 5) att det är viktigt för Norrgavel att 

agera smart. Det är av stor betydelse att den befintliga målgruppen fortfarande känner igen 

sig, men att företaget ändå är öppet för förändringar. Därför har de valt att främst arbeta med 
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trender i detaljer som går att byta ut och som inte påverkar en ökad konsumtion i så hög grad, 

exempelvis textilier och ljusstakar.  

 Resultatet av kundundersökningen återfinns i frekvenstabeller i bilaga 7. Denna visar att 

majoriteten av Norrgavels kunder är kvinnor, hela 73,2 procent och alltså endast 26 procent är 

män. Bortfallet på 0,8 procent beror på att respondenten inte angivit kön. 

 Av respondenterna är de flesta i åldern 60-69 år. Men det är små skillnader mellan 

åldersgruppernas storlek, många är även i åldrarna 30-59 år. Däremot är det mindre vanligt 

med kunder som är yngre än 30 år eller äldre än 69 år. 

 Resultatet visar även att 59,3 procent av kunderna är gifta, 22,8 procent är sambos, 16,3 

procent är singlar och 1,6 procent lever som särbos. Majoriteten, 59,6 procent, har inte några 

hemmaboende barn, medan 43,1 procent har barnen kvar i hushållet. 

 De flesta bor i storstadsområden och många bor dessutom centralt. Av de tillfrågade bor 

29,3 procent centralt i en storstad, 23,6 procent i en förort till en storstad, 18,7 procent i en 

medelstorstad, 20,3 procent i en mindre stad och 8,1 procent på landsbygden. Av 

respondenterna har 57,7 procent svarat att de bor i en villa, 31,1 procent bor i en bostadsrätt, 

8,1 procent bor i en hyresrätt och 2,4 procent har fyllt i att de bor i annat alternativ, 

exempelvis en gård.  

 De flesta har inte en entydig inredningsstil, utan blandar olika stilar. Detta har gjort att 46,3 

procent av respondenterna har svarat att de har en annan inredningsstil än de givna 

alternativen, 27,6 procent har angivet att de har en modern inredningsstil, 18,7 har en klassisk 

inredningsstil och endast 7,3 procent anser att de har en lantlig inredningsstil. 

 Den vanligaste inkomstnivån bland Norrgavels kunder är en årslön på 300 000-399 999 kr. 

Detta intervall har 30,1 procent av respondenterna angivet. 22,8 procent säger att de tjänar 

200 000-299 999 kr, 13,8 procent 400 000-499 999 kr, 12,2 procent 600 000 kr eller mer, 8,1 

procent 100 000-199 999 kr, 6,5 procent 500 000-599 999 kr och slutligen 5,7 procent 0-

99 999 kr. Vi har dock ett bortfall på 0,8 procent där respondenten inte har besvarat frågan.  

 Av Norrgavels kunder spenderar 26,8 procent 10 000-19 999 kr på inredning under ett år. 

19,5 procent lägger 0-4 999 kr per år på inredningsartiklar, 17,9 procent lägger 5 000-9 999 kr 

per år, 10,6 procent har angivet att de lägger 20 000-29 999 kr per år, 9,8 procent lägger mer 

än 40 000 kr per år och 8,1 procent spenderar 30 000-39 999 kr per år. I denna variabel har vi 

ett bortfall, på 7,3 procent.  
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 Majoriteten, 56,9 procent, av Norrgavels kunder köper inte inredningsmagasin 

regelbundet, medan 40,7 procent av de tillfrågade uppger att de gör det. Bortfallet på denna 

variabel var dock 2,4 procent.  

 Vi kan ändå se ett stort intresse för inredning bland kunderna och de flesta besöker även 

Norrgavels butiker regelbundet. Detta visar sig bland annat genom att hela 98,4 procent av de 

tillfrågade har besökt butiken tidigare. Endast 1,6 procent uppgav att det var första gången de 

var inne i butiken, men att de ändå kände till företaget sedan tidigare. 

 En klar majoritet, 68,5 procent, av de respondenter som tidigare besökt någon av butikerna 

besöker dem 1-5 gånger per år. 15,3 procent besöker butiken 6-10 gånger per år, 9 procent 

besöker butiken 11-15 gånger per år, 5,4 procent besöker butiken mer än 21 gånger per år och 

slutligen besöker 1,8 procent butiken 16-20 gånger per år. Resultatet visar att 70,7 procent av 

respondenterna går in i Norrgavels butiker för att finna inspiration, medan 22 procent inte har 

angivet detta svarsalternativ. Vidare är det 39 procent av respondenterna som besöker 

butikerna i avsikt att handla, 8,1 procent går in i butikerna på grund av att de tillhandahåller 

svensktillverkade produkter och 3,3 procent ser Norrgavels ekologiska medvetenhet som ett 

skäl till att besöka butikerna. Bortfallet på denna fråga är 6,3 procent. 

5.2 Norrgavels  identitet  

Norrgavels varumärke bygger på en värdegrund med tre perspektiv; det humanistiska-, det 

ekologiska- och det existentiella perspektivet, som genomsyrar hela organisationen och 

sortimentet (Richter, bilaga 5). Dessa beskrivs bland annat i en broschyr som finns tillgänglig 

i Norrgavels butiker. Det humanistiska perspektivet sätter människan i fokus och gör kunden 

till medskapare av produkten, exempelvis vid val av storlek, färg, träslag och textilier på 

möblerna. Norrgavels möbler är gjorda med stor omsorg om detaljer, funktioner och 

formgivning, samt med ambitionen att alltid göra möblerna så fina som det någonsin går. 

Företaget vill inte begränsa sig till köpögonblicket utan uppskattar allra mest situationer då 

kunden återkommer till butiken för att berätta vilken kvalitet de upptäckt efter en lång tids 

användning. Det ekologiska perspektivet framhåller en omtanke om naturen och lång 

hållbarhet. Norrgavel arbetar enbart med naturmaterial, bland annat för att undvika negativ 

miljöpåverkan. De anser även att naturmaterial är vackert och innebär längre hållbarhet, tål 

den slitage som vardagen utsätter möblerna för och tillåter reparation. Kretsloppstänkandet är 

grunden i Norrgavels sätt att tillverka möbler. Detta har bland annat gjort att Norrgavel var 

först i Sverige med att få hela sitt möbelsortiment svanenmärkt. Det existentiella perspektivet 

utgår ifrån vem kunden är och vilka behov kunden har, vilket innebär att kunden behöver ta 
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reda på vem den är för att förstå vilka behov den har. Detta perspektiv framhåller att kunden 

inte ska köpa möbler för att bli lycklig, utan att möbler ska köpas vid tillfällen då människan 

vill unna sig något som är riktigt bra. Grunden i detta perspektiv är att människan ska 

konsumera mindre, men unna sig högre kvalitet. Meningen med Norrgavels möbler är att de 

ska utgöra trotjänare och förenkla livet för dess innehavare. Norrgavel vill att värdegrunden 

ska speglas i allt företaget gör, från produktionen till de färdiga möblerna, samt den 

kommunikation som sänds ut till konsumenterna. Vidare fungerar även värdegrunden som bas 

för den kultur som finns inom företaget. Exempelvis har flertalet ur företagets ledning gått 

kurser för att få perspektiv på sin egen existens för att få en djupare förståelse för vad det 

existentiella perspektivet innebär. Detta i syfte att kunna förmedla det genom Norrgavels 

sortiment. (Olsson) Richter (bilaga 5) påpekar dock att det tredje perspektivet är svårt att 

förmedla till kunderna då de upplevt att kunderna inte är mottagliga för denna typ av 

information. Även det första perspektivet, det humanistiska, är svårt att nå fram till kunderna 

med. Istället menar Richter (bilaga 5) att detta perspektiv återfinns i möblerna eftersom de ska 

vara funktionella, hållbara och sätta människans behov i fokus. Det är viktigt att möblerna ska 

vara funktionella och hållbara, eftersom Norrgavel inte vill bidra till mer konsumtion än den 

som är absolut nödvändig. Detta hänger samman med det ekologiska perspektivet som 

företaget satsar mest på att kommunicera till kunderna. En av de främsta anledningarna till att 

det ekologiska perspektivet når fram till kunden är att miljöaspekten ligger rätt i tiden. 

Miljömedvetenheten har ökat bland konsumenterna och de är nu beredda att betala för att få 

varor som påverkar miljön i mindre utsträckning. Detta är något som, enligt Olsson, skiljer 

Norrgavel från deras främsta konkurrenter. Till de främsta konkurrenterna räknas formgivarna 

Yngve Ekström, Bruno Mathsson och Börge Mogensen, vilka inte fokuserar på naturmaterial 

och svanenmärkning av produkterna i samma grad som Norrgavel. Däremot ligger de i 

ungefär samma prisklass och attraherar samma typ av kunder. Den mest karaktäristiska 

möbeln från Norrgavel är Länsstolen, vilken kostar i storleksordningen 12 950-20 200 kr 

beroende på utförande. Bilder på olika utföranden återfinns i bilaga 8.  

 I butikerna är personalen av samma uppfattning som Richter och menar att det främst är 

det ekologiska perspektivet som når ut till kunderna. Vid intervjuer med butikspersonalen 

(bilaga 3) är det tydligt att de inte kommunicerar ut det existentiella perspektivet då de menar 

att kunderna inte är intresserade av det och att dess innebörd är för svår att förstå. Personalen 

kommunicerar inte heller ut det humanistiska perspektivet i sin helhet, de visar på möblernas 

funktion och hållbarhet, men uttalar inte perspektivet i sig. Enligt butikspersonalen (bilaga 3) 
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står varumärket Norrgavel för, till skillnad från vad Richter menar, ekologisk medvetenhet, 

hållbara möbler och ett vackert svenskt hantverk. Denna syn har inte förändrats de senaste 

åren. 

 Delar av butikspersonalen (bilaga 3) framhåller även att de signaler Norrgavel sänder ut är 

vaga och att kunder därför kan bli förvirrade om vad företaget står för. Butikspersonalen är av 

uppfattningen att företaget måste ta vara på varumärket på ett bättre sätt och marknadsföra sig 

på en bredare front för att faktiskt lyckas bli mer för fler. I butikerna försöker de främst 

kommunicera tidlös design, hållbara möbler och miljövänlighet till kunderna. De påpekar 

även att de förmedlar företagets vision angående konsumtion där kunderna inte ska köpa 

möblerna för köpandets skull utan noga tänka över sitt köpbeslut.  

 Norrgavels identitet är främst baserat på de bakomliggande tankar och visioner som finns i 

företaget. Enligt Richter (bilaga 5) är Norrgavel ett visionsstyrt företag som syftar till att 

uppfylla en dröm om att kunna erbjuda marknaden möbler som har ett visst uttryck och 

formspråk som skiljer sig från andra möbler på marknaden. Det primära syftet med företaget 

är således inte att tjäna pengar, utan företaget vill nå en djupare dimension som återspeglas i 

möblerna, det vill säga funktionalitet, ekologisk medvetenhet och skapa ett perspektiv på 

människans existens. För att förmedla detta till kunderna använder sig företaget främst av 

produktkatalogen, hemsidan, butikssäljarna och miljön i butikerna. Butikspersonalen (bilaga 

3) tillägger även att de annonserar lokalt i olika tidningar, exempelvis Göteborgsposten, 

Smålandsposten och Sydsvenskan, för att få in fler kunder i butikerna. Dessutom skickar 

butikerna ut nyhetsbrev till kunder som anmält intresse om detta. Enligt Olsson har Norrgavel 

på senare tid även börjat arbeta mer aktivt med PR. På hemsidan har de skapat en bildbank 

som journalister kan använda sig av och Norrgavel har blivit allt mer förekommande i olika 

inredningsmagasin. För att marknadsföra den nya möbelserien Norrgavel – helt enkelt har 

framförallt produktkatalogen använts. Butikspersonalen (bilaga 3) medger att det inte har 

lagts ner så mycket energi på att göra detta i butikerna. Anledningen till detta är att de inte har 

sett något intresse hos kunderna och att de hellre säljer möbler ur det övriga sortimentet. Detta 

för att butiken behöver sälja en betydligt större volym av Norrgavel – helt enkelt för att 

komma upp i samma försäljningsintäkter i förhållande till det övriga sortimentet. De menar 

även att deras kunder faktiskt vill lägga pengar på möbler och därför inte ser Norrgavel – helt 

enkelt som ett alternativ. 
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5.3 Norrgavels  image 

Även om Norrgavel anser att de i många fall inte kan eller vill påverka hur konsumenterna 

uppfattar varumärket, då detta beror på var i livet människan befinner sig, har de ändå 

förhoppningar om att bli uppfattade på ett sätt som överensstämmer med varumärkets 

identitet. Richter (bilaga 5) tror att kunderna främst uppfattar det ekologiska perspektivet ur 

värdegrunden eftersom det är denna som kunderna mest kan identifiera sig med. Förutom 

miljöaspekten poängterar butikspersonalen (bilaga 3) även att de upplever att kunderna ser på 

Norrgavel som ett möbelföretag med förhållandevis dyra möbler där kvalitet, långsiktighet, 

enkelhet och tidlös design är ledorden. På senare år har personalen upplevt att kundernas 

uppfattning om varumärket har förändrats till viss del, främst då fler känner till Norrgavel och 

att fler kunder har fått ett större intresse för miljön. Det finns även några inom 

personalstyrkan som känner oro för att kunderna uppfattar att Norrgavels utveckling har gått 

för fort och att de därför har tappat en del av de grundvärden som företaget bygger på. Detta 

baseras mycket på det utvalda sortimentet som företaget har tagit in, att de inte är säkra på 

tillverkningen av detta eller om det kan motsvara de krav som Norrgavel ställer på sitt egna 

sortiment.  

 Resultatet av kundundersökningen, som återfinns i bilaga 7, visar att av de associationer 

respondenterna har till varumärket är variabeln svenskt hantverk vanligast, med 74 procent. 

53,7 procent har angivet kvalitet, 30,1 procent miljö, 8,9 procent att det är dyrt och 4,9 

procent har inga associationer till varumärket.  

 Respondenterna anser att en möbel från Norrgavel skiljer sig i jämförelse med andra 

möbler. Hela 90,2 procent ansåg att det är skillnad på en Norrgavelmöbel, medan 3,3 procent 

inte ansåg detta. Bortfallet är dock på 6,5 procent i denna fråga. Av de 111 respondenter som 

ansåg att det är skillnad på en möbel från Norrgavel besvarade 102 respondenter följdfrågan 

angående hur möbeln skiljer sig. 69,6 procent av dessa menade att det är designen som skiljer 

möblerna åt, 34,3 procent angav att det är det svenska hantverket, 30,4 procent tryckte på 

kvaliteten, 21,6 procent ansåg att miljöaspekten särskiljer Norrgavels möbler från andra och 

2,9 procent menade att Norrgavels möbler är dyrare än andra möbler.  

 På frågan om hur många som hade bläddrat i Norrgavels senaste katalog hade en majoritet, 

64,2 procent, av respondenterna inte gjort det och endast 30,9 procent hade bläddrat i den. 

Bortfallet på denna fråga är 4,9 procent. Av de 38 respondenter som svarade att de har 

bläddrat i katalogen har endast 32 svarat på följdfrågan om vilken känsla katalogen förmedlar. 

43,8 procent menar att katalogen är inspirerande och ger en harmonisk känsla. 37,5 procent 
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tyckte att katalogen speglade Norrgavels unika stil, 28,1 procent menade att den utstrålade 

kvalitet, medan 6,3 procent av respondenterna tyckte att den visade på miljömedvetenhet men 

lika många tyckte att den återgav färgerna på ett missvisande sätt.  

 Resultatet visar även att de flesta av respondenterna har köpt en möbel från Norrgavel. 4,9 

procent av respondenterna har dock inte besvarat frågan. 75,6 procent har köpt en 

Norrgavelmöbel, 18,7 procent har inte köpt någon och 0,8 procent vet inte om de har gjort det 

eller ej. Av de 93 respondenter som angivit att de köpt en möbel från Norrgavel har 86 

stycken besvarat följdfrågan om vad de har köpt. Många, 45,3 procent, av kunderna har köpt 

det utvalda sortimentet. 40,7 procent av respondenterna har köpt möbler till en matplats, 34,9 

procent har köpt möbler till ett vardagsrum, 30,2 procent har köpt hyllor, alternativt 

hyllsystem, 26,7 procent har köpt sovrumsmöbler, 19,8 procent har köpt förvaringsmöbler, 

16,3 procent har köpt möbler till en hall, 5,8 procent har köpt möbler till ett kontor och 

slutligen har 1,2 procent av respondenterna köpt en badrumsmöbel. Av de 23 respondenter 

som inte köpt en möbel hos Norrgavel kan 90,5 procent tänka sig att handla, medan 4,8 

procent inte kan tänka sig att göra det på grund av det höga priset. 4,8 procent vet dock inte 

om de kan tänka sig att handla hos Norrgavel. 

 Som tidigare diskuterats har Norrgavel lanserat en ny möbelserie, Norrgavel – helt enkelt. 

Kundundersökning visade att endast 17,9 procent, 22 stycken, av respondenterna har 

uppmärksammat denna serie, 77,2 procent har inte lagt märke till den och 4,9 procent har inte 

besvarat frågan. Av de 15 respondenter som har en uppfattning om Norrgavel – helt enkelt, 

anser 80 procent att den är fin, 20 procent att den är billig och 13,3 procent tycker att den är 

krånglig då kunden själv måste montera och behandla möbeln innan användning och 6,7 

procent tycker att den har ett enkelt formspråk.  

 14 respondenter har svarat på frågan angående hur de uppfattar möbelserien i förhållande 

till Norrgavels övriga sortiment. Av dessa anser 64,3 procent att serien är ett bra komplement 

till det övriga sortimentet, 28,6 procent tycker att den har enklare formspråk, 14,3 procent 

uppfattar den som billigare och 7,1 procent upplever att den håller sämre kvalitet än övrigt 

sortiment. Vidare menar 68,8 procent av de som har uppmärksammat Norrgavel – helt enkelt 

att den överensstämmer med deras generella bild av Norrgavel. 6,3 procent håller inte med 

om detta och 25 procent har ingen uppfattning i frågan.  

 Av de 18 respondenter som sedan besvarade frågan angående om de köpt något ur 

Norrgavel - helt enkelt är det endast en av dessa som gett ett positivt svar. Detta ger en 

procentsats på 0,8 av samtliga respondenter som ingått i undersökningen. Möbeln som då 
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inhandlades var en hatthylla, vilket gör att varken möbelseriens bord, skohylla eller konsol har 

påvisats i vår undersökning.  

 Av de 18 respondenter som svarat nej på frågan angående om de köpt något ur Norrgavel – 

helt enkelt, har 16 respondenter besvarat följdfrågan om de kan tänka sig att köpa något ur 

denna serie. Av dessa kan 93,8 procent tänka sig att köpa något ur möbelserien och 6,3 

procent vet inte om de kan tänka sig att köpa något eller inte. Anmärkningsvärt är att ingen av 

respondenterna som besvarade frågan menade att de inte kunde tänka sig att köpa något ur 

möbelserien. Detta gör även att vi inte fick några svar på följdfrågan angående varför de inte 

kunde tänka sig att köpa något ur denna serie.  

 Avslutningsvis visade kundundersökningen att majoriteten, 72,4 procent av 

respondenterna, inte tycker att deras uppfattning om varumärket har förändrats de senaste 

åren, medan 18 respondenter, 14,6 procent, ansåg att deras uppfattning hade förändrats. 8,1 

procent hade ingen uppfattning, då de inte hade känt till varumärket tillräckligt länge. Av de 

som ansåg att deras uppfattning om varumärket har förändrats, anser 50 procent att Norrgavel 

nu har ett bredare och modernare sortiment, 38,9 procent anser att Norrgavel har tappat 

känslan, 22,2 procent att de blivit mer tillgängliga genom både hemsidan och butikerna och 

5,6 procent att möblerna har blivit mer praktiska.  

6. Analys 
Utifrån den teori och empiri som presenterats kommer vi nu att genomföra uppsatsens analys. 

Analyskapitlet kommer att byggas utifrån strukturen i modellen, The product development of 

experiences – scripting (figur 1), som introducerades i problemdiskussionen. 

Håkansson & Wahlund (1996:39) definierar varumärkesutvidgningen som “användningen av 

ett existerande varumärke när en ny produkt ska lanseras inom produktkategorier som 

varumärket hittills använts inom”. Anledningen till att vi ser Norrgavels utvidgning som en 

varumärkesutvidgning i enighet med Håkanssons & Wahlunds (1996) definition är att den nya 

möbelserien, Norrgavel – helt enkelt, kan beskrivas som en kategori av möbler som skiljer sig 

från Norrgavels tidigare sortiment. Med detta syftar vi på det lägre priset, att tillverkningen 

inte sker i Sverige samt utförandet, då kunden själv måste montera och behandla möbeln 

innan användning.  

 Ambler & Styles (1997) har identifierat tre huvudförklaringar till varumärkesutvidgning. 

En av dessa är att företag upptäcker ett behov på marknaden eller att trenderna på marknaden 

går i en viss rikting. Varumärkesutvidgning kan även drivas av konkurrens för att företaget 
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ska behålla sin position på marknaden. Slutligen kan varumärkesutvidgning drivas av 

teknologi, samt forskning och utveckling. I Norrgavels fall kan vi se tydliga tecken på att det 

är marknadens behov och efterfrågan som styr utvidgningen av varumärket. Företaget söker 

därmed nya positioner på marknaden för att kunna bli mer för fler. Under senare år har 

Norrgavel insett att det finns många människor som uppskattar deras filosofi, men inte 

tilltalas av företagets möbler. Detta har gjort att de har kommit till insikt med att sortimentet 

och stiluttrycket behöver utvecklas för att även tilltala dessa konsumenter. Enlig Philipson 

(2010) är detta viktigt då det är av stor betydelse att företagets corporate identity grundas på 

målgruppens värderingar som i sin tur styr target group identity.  

 Enligt Ambler & Styles (1997) är det en lägre kostnad och de associationer som ett 

varumärke har sedan tidigare som gör en varumärkesutvidgning mer fördelaktig för företag än 

att etablera ett helt nytt varumärke. Baserat på detta kan Norrgavel tjäna på att lansera de nya 

produkterna under samma varumärkesnamn. Riskerna med att genomföra detta är dock, enligt 

Ambler & Styles (1997), att varumärkets image kan förloras om kunderna inte får samma 

associationer till varumärket genom de nya produkterna. Detta samband förklaras även i 

modellen The product development of experiences – scripting (figur 1), i vilken aspekterna 

target group identity, corporate identity och corporate image ges en viktig betydelse. Dessa 

kommer vi nu analysera närmare. 

6.1 Target group identity 

Target group identity kan, enligt Philipson (2010), beskrivas som Norrgavels målgrupps 

identitet. Genom att Norrgavel under de senaste åren fått mer insikt i målgruppens behov och 

efterfrågan har de insett vikten av att vara mer marknadsdrivna. Detta har gjort att de vill 

utveckla sitt sortiment utifrån vad kunderna vill ha. Enligt Armstrong & Kotler (2007) är 

Norrgavel dessutom mer konkurrenskraftiga genom att vara marknadsdrivna eftersom 

chanserna att både vinna nya kunder och behålla befintliga ökar. För att kunna vara 

marknadsdrivna måste Norrgavel, enligt författarna, veta vilka deras kunder är, vilka behov de 

har och vad de efterfrågar. Ett verktyg för att identifiera dessa är segmentering som Norrgavel 

kan tillämpa för att dela upp marknaden i olika grupper utifrån vilka behov konsumenterna 

har, vilka karaktäristiska drag de besitter eller andra kritiska faktorer som gör att 

konsumenterna skiljer sig åt. Enligt Tonks (2009) kan Norrgavel på så sätt uppnå en närmare 

relation till sina kunder och förstå deras sätt att konsumera. Moroko & Uncles (2009) tillägger 

att Norrgavel även kan öka sin lönsamhet genom att på ett effektivare sätt hitta de kunder vars 

behov de kan tillfredställa genom att skräddarsy produkterbjudandet. Enligt Armstrong & 
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Kotler (2007) finns det fyra segmenteringsvariabler för Norrgavel att tillämpa för att uppnå de 

fördelar som gavs segmentering i diskussionen här ovan. Dessa är geografisk segmentering 

där Norrgavel kan dela upp marknaden efter exempelvis städer och regioner som de lokala 

butikerna kan betjäna. Demografisk segmentering innebär att de kan rikta sitt erbjudande till 

exempelvis den åldersgrupp som är mest attraherad av produkterna. Psykografisk 

segmentering handlar istället om att rikta sig till exempelvis den sociala klass som 

överensstämmer med den grupp av konsumenter som upplevs vara mest intresserade av 

företagets erbjudande. Beteendemässig segmentering innebär vidare att Norrgavel kan dela 

upp marknaden efter vilka attityder som finns kring möbler och inredning, exempelvis vilket 

intresse konsumenterna har för inredning.  

 Baserat på ovanstående diskussion angående den geografiska segmenteringsvariabeln 

menar både Olsson och butikspersonalen (bilaga 3) att Norrgavels målgrupp ofta bor i centralt 

belägna bostadsrätter. Att kunderna ofta bor centralt visade även vår undersökning (bilaga 7) 

då nästan en tredjedel av respondenterna var bosatta centralt i en storstad. Dessutom var 

många av respondenterna, 23,6 procent, bosatta i en förort till en större stad. Detta visar att få 

av Norrgavels kunder är bosatta på landsbygden. Däremot visade vår undersökning (bilaga 7) 

att majoriteten, 57,7 procent, av Norrgavels kunder är bosatta i villa. Vid en närmare analys 

av resultatet av undersökningen (bilaga 9) kan vi dessutom se att det främst är kunder bosatta 

i förorter till större städer samt kunder bosatta i mindre städer som bor i villa, medan kunder i 

storstäder vanligtvis bor i bostadsrätter. Detta betyder i Norrgavels fall att de kan koncentrera 

sina marknadsföringsaktiviteter i storstäderna till lägenhetsanpassade erbjudanden, medan de i 

mindre städer kan anpassa erbjudandet till miljöer som är anpassade för villor och andra 

boendeformer som exempelvis gårdar. Ett exempel på en anpassning av detta slag kan vara att 

Norrgavel marknadsför olika typer och storlekar på möbler beroende på vilket geografiskt 

segment de vänder sig till. 

 Grundat på den demografiska segmenteringsvariabelns innebörd menar Olsson och 

butikspersonalen (bilaga 3) att den typiska kunden hos Norrgavel är en kvinna i 

femtioårsåldern med utflugna barn. De beskriver henne även som akademiker, egenföretagare 

eller chef med en god ekonomi. Butikspersonalen (bilaga 3) berättar att kunderna på senare år 

blivit yngre och att Norrgavel därmed nått en annan målgrupp. Detta är även vad 

varumärkesutvidgningen handlar om, enligt Richter (bilaga 5), det vill säga att nå ut till en 

yngre målgrupp med tunnare plånbok. Resultatet av vår undersökning (bilaga 7) visade även 

att majoriteten, 73,2 procent, av Norrgavels kunder är kvinnor. Vid en närmare analys av 
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resultatet (bilaga 9) kan vi dessutom se att den typiska kunden hos Norrgavel är en kvinna i 

trettio till femtionio års ålder. Detta visar att butikspersonalen (bilaga 3) ger en riktig bild av 

att kunderna har blivit yngre, något som kan bero på att företaget börjat arbeta med fler 

stiluttryck som attraherar ett bredare segment av konsumenter. Vår undersökning (bilaga 7) 

visade vidare att den vanligaste inkomstnivån bland Norrgavels kunder är 300 000-399 999 kr 

per år och den näst vanligaste inkomstnivån är 200 000-299 999 kr per år. Detta betyder att 

kunderna har en god ekonomi, men de flesta av dem kan ändå inte räknas som 

höginkomsttagare. En närmare analys av resultatet (bilaga 9) visar dessutom att det är 

männen bland Norrgavels kunder som har de högsta årsinkomsterna, medan de kvinnliga 

kunderna har de lägsta. Med detta kan vi se en möjlighet för Norrgavel att rikta sig mer till 

manliga konsumenter för att på så sätt öka försäljningen. En man som tjänar 600 000 kr eller 

mer borde ha en högre köpkraft än en kvinnlig konsument som har en lägre inkomst. Det 

faktum att många kvinnor med en lägre ekonomi kan leva tillsammans med män med en 

högre inkomst bör dock inte förglömmas. Detta går hand i hand med Tonks (2009) som 

föreslår att segmentet inte bara ska vara av betydande storlek, utan även ha en stark köpkraft. 

Segmentet ska dessutom vara stabilt och relevant för företagets affärsidé. För Norrgavels del 

innebär detta att det är tillräckligt för kundsegmentet att inneha dessa egenskaper och 

samtidigt dela företagets filosofi om inredning. Analysen av resultatet (bilaga 9) visade även 

att det framförallt är de äldre kunderna som har högre årsinkomster. Inkomstnivån är något 

som Norrgavel bör ta hänsyn till när de ska välja segment att rikta sitt erbjudande till, då 

erbjudandet blir olika attraktivt beroende på vilken ekonomi kunden har. Ett tecken på att de 

faktiskt har gjort detta är att de vill nå en yngre målgrupp med en tunnare plånbok genom 

lanseringen av Norrgavel – helt enkelt som är billigare än övrigt sortiment. Detta visar 

dessutom att Norrgavel måste vara noga vid valet av kommunikationskanaler vid 

marknadsföring av denna möbelserie, då samtliga kanaler inte riktar sig till samma segment 

av konsumenter. Då de vill nå en yngre målgrupp är medier såsom webbsidor och bloggar 

fördelaktiga, då vi upplever att dessa nyttjas av en yngre målgrupp. Genom dessa medier 

skulle Norrgavel kunna genomföra en viral kampanj där kunden får följa vägen från 

råmaterial till färdig möbel och leverans till kund, samtidigt som en röst berättar om tanken 

bakom möblerna och varumärket.  

 I enighet med den psykografiska segmenteringsvariabeln menar Olsson och 

butikspersonalen (bilaga 3) att Norrgavels kunder har ett stort intresse för inredning och 

miljöfrågor. Detta visar sig genom kundernas stora engagemang för produkterna, både i 
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utförandet och i tillverkningsprocessen. Nu vill Norrgavel dessutom nå en ny målgrupp som 

är mer trendmedveten. Resultatet av vår undersökning (bilaga 7) visade även den att 

Norrgavels kunder har ett stort intresse för inredning. Vi vill poängtera att intresset för 

inredning är mer primärt än det intresse vi sett för miljöfrågor. Ett exempel på hur detta har 

visat sig är att flera av kunderna tycker att en möbel från Norrgavel skiljer sig från andra 

genom designen snarare än miljömärkningen. Det stora inredningsintresset visar sig även i hur 

mycket pengar respondenterna spenderar på inredning varje år då drygt en fjärdedel av 

respondenterna spenderar 10 000-19 999 kr per år på denna typ av produkter. Värt att 

poängtera är dock att många av Norrgavels kunder spenderar mindre pengar per år på 

inredning och att analysen av resultatet (bilaga 9) inte påvisade något signifikant samband om 

att kunder med en högre årsinkomst spenderar mer på inredning per år än en 

medelinkomsttagare. Med detta vill vi dock inte förkasta påståendet om att Norrgavel kanske 

bör rikta sig mer mot männen då dessa visat sig ha en högre inkomst. Detta eftersom analysen 

av resultatet (bilaga 9) visar att majoriteten av dem som tjänar 600 000 kr eller mer per år är 

män och att nästan hälften av alla dem som tjänar 600 000 kr eller mer lägger över 40 000 kr 

per år på inredning.  

 Kundernas intresse för inredning ser vi också i det faktum att två femtedelar regelbundet 

köper inredningsmagasin (bilaga 7) och att många av de vi talade med per telefon menade att 

de köper inredningsmagasin men inte regelbundet. Analysen av resultatet (bilaga 9) visar 

även en trend att de kunder som spenderar mer på inredning per år också köper 

inredningsmagasin regelbundet. Detta är dock inget signifikant samband och vi kan inte heller 

se något sådant samband mellan respondenternas årsinkomst och om de köper 

inredningsmagasin regelbundet.  

 Enligt resultatet på vår undersökning (bilaga 7) har en stor del av respondenterna angivit 

att de har en blandad inredningsstil. Detta kan vi knyta an till att Olsson menar att Norrgavels 

kunder sällan är helt lojala, utan handlar i olika butiker som tilltalar dem. Enligt analysen av 

resultatet (bilaga 9) kan vi se att en blandad inredningsstil är representerad hos 

respondenterna oavsett vilken boendeform de har. Vi kan inte heller se något signifikant 

samband mellan någon av inredningsstilarna och boendeformerna. Detta visar dock att 

Norrgavel har lyckats attrahera konsumenter med olika inredningsstilar, vilket vi tror kan bero 

på arbetet med fler stiluttryck. Inredningsstilarna varierar även, enligt analysen av resultatet 

(bilaga 9), mellan olika typer av familjeförhållanden och inte heller här kan vi se något 

signifikant samband mellan respondenternas familjeförhållanden och inredningsstil. Detta gör 
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att Norrgavel inte kan rikta någon specifik stil mot kunder beroende på deras 

familjeförhållande. Däremot kan vi se en tendens att kunder som anser sig ha en modern 

inredningsstil ofta bor centralt i storstäder, vilket gör att Norrgavel kan använda sig av 

modernare miljöer för att attrahera detta segment av konsumenter.  

 Baserat på den beteendemässiga segmenteringsvariabeln menar Olsson och 

butikspersonalen (bilaga 3) att kunderna ofta återkommer till butiken, inte minst då de 

befinner sig mitt i köpprocessen och noggrant planerar sina köp. Detta menar Olsson går hand 

i hand med hur Norrgavel vill att kunderna ska konsumera företagets produkter. En stor del av 

värdegrunden bygger på att minska konsumtionen, höja kvaliteten och en noggrann eftertanke 

innan köp. Även resultatet av vår undersökning (bilaga 7) påvisar att kunderna återkommer 

till butiken, då 98,4 procent av respondenterna har besökt butiken tidigare. Av dessa var det 

vanligast att kunderna besöker butiken 1-5 gånger per år. Det finns dock undantag där 

kunderna besöker butiken flera gånger i månaden. Analysen av resultatet (bilaga 9) visar att 

dessa framförallt var kunder som var bosatta centralt i storstäder. Detta kan vi även koppla till 

att butikerna i storstäderna är centralt belägna och att kunderna därför oftare har vägarna 

förbi. Vi kan även se tendenser att kunder som ofta besöker Norrgavel även köper 

inredningsmagasin regelbundet. Detta är ett tydligt tecken på att dessa kunder har ett stort 

intresse för inredning. Vi tror att anledningen till att just dessa kunder besöker Norrgavel 

oftare kan bero på att företaget har blivit mer förekommande i inredningsmagasin de senaste 

åren vilket gör att de har stora möjligheter att värva dessa läsare. Vi kan dessutom se en 

antydan att dessa kunder främst går in i butikerna för att finna inspiration (bilaga 9). 

Anledningarna till att kunderna besöker Norrgavel är vidare för att handla, för att de 

tillhandahåller svenska produkter och på grund av deras miljövänliga produkter (bilaga 7). Vi 

kan även se att det är fler respondenter med en årsinkomst på 600 000 kr eller mer som har 

svarat att anledningen till att de besöker Norrgavel är för att finna inspiration eller handla än 

de som angivit en lägre årsinkomst (bilaga 9). 

 Baserat på ovanstående vill vi nu sammanfattningsvis påvisa skillnaderna mellan den 

befintliga och den nya målgruppen som företaget vill nå genom varumärkesutvidgningen. 

Detta eftersom det är en viktig del i problematiken kring att betjäna olika segment med en och 

samma corporate identity. Enligt Olsson är den typiska kunden hos Norrgavel en kvinna i 

femtioårsåldern med en god ekonomi. Genom att lansera ett billigare sortiment och arbeta 

med fler stiluttryck vill de även attrahera en yngre målgrupp med en tunnare plånbok som är 

mer trendmedveten. Butikspersonalen (bilaga 3) poängterade dock att det är fler yngre kunder 
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som kommit in i butikerna de senaste åren. Detta visade även vår undersökning (bilaga 7) där 

de flesta av respondenterna var mellan 30-59 år.  

 Att Norrgavel aktivt bearbetar de olika segmenten för att veta vilka de ska satsa på kan, 

enligt Tonks (2009), vara nyckeln till framgång. Detta för att en tydlig segmentering kan 

hjälpa företag vid beslutsprocesser, exempelvis vid valet av geografiskt läge för butiker, 

prissättning och val av kommunikationskanaler.  

6.2 Norrgavels  identitet  

Enligt Christensen & Askegaard (1999) är det Norrgavels corporate identity som gör att 

kunderna kan urskilja varumärket från andra företag med liknande produkter. Norrgavels 

corporate identity behandlar varumärkets unika egenskaper (van Riel & Balmar, 1997), vilka 

kan beskrivas som den värdegrund varumärket bygger på. Denna innefattar tre perspektiv; 

humanistiskt-, ekologiskt- och existentiellt perspektiv. (Olsson) Enligt Norrgavels ledning 

beskriver dessa vad varumärket står för, medan personalen i butikerna snarare anser att 

Norrgavel står för ekologisk medvetenhet, möbler av god kvalitet och ett vackert svenskt 

hantverk. Personalens syn på varumärket visar sig därför överensstämma bättre med 

kundernas syn på varumärket. Exempelvis har personalen i butikerna valt att inte aktivt 

kommunicera det existentiella perspektivet till kunderna eftersom de anser att detta är 

komplext och svårt att förstå. Detta gör i sin tur att det är svårt för Norrgavel att kommunicera 

en entydig identitet, då företagets ledning beskriver identiteten på ett sätt som inte helt 

sammanfaller med det som butikerna kommunicerar. Det faktum att identiteten inte är entydig 

bidrar till att kunderna lätt kan bli förvirrade över vad varumärket står för. Enligt Christensen 

och Askegaard (2001) är en stark corporate identity något som företag bör arbeta aktivt för att 

skapa, då en stark identitet kan generera fördelar. Exempelvis kan det i Norrgavels fall ge 

extra värde till möblerna samt skapa lojalitet och engagemang hos personalen. För att uppnå 

detta bör Norrgavel först och främst sträva efter att uppnå en samstämmighet mellan 

identiteten som kommuniceras via företagets huvudkontor och butiker. Om Norrgavel vill 

satsa på att tydligt kommunicera sin värdegrund bör de främst fokusera på att göra de tre 

perspektiven tydligare för kunden. Hur detta kan genomföras återkommer vi till senare i 

analysen.  

 Vår undersökning har visat att kommunikationen av värdegrundens tre perspektiv är av 

skiftande kvalitet. För att göra perspektiven mer begripliga för kunderna bör Norrgavel först 

och främst arbeta med detta internt, då en intern förståelse och acceptans är en förutsättning 

för att butikspersonalen ska kunna förmedla budskapet till kunderna. Förslagsvis kan 
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butikspersonalen genomgå samma utbildning som företagets ledning, för att få perspektiv på 

sin egen existens. Detta tror vi skulle vara till stor hjälp för att butikspersonalen ska lyckas 

förmedla det existentiella perspektivet till kunderna. Om Norrgavel lyckas förmedla detta har 

de ett effektivt verktyg som särskiljer sig avsevärt sig från andra varumärken som erbjuder 

likartade produkter. Hur detta bör genomföras presenteras senare i analysen. I dagsläget 

kommuniceras det existentiella perspektivet enbart genom de broschyrer som finns i 

butikerna, medan butikspersonalen mer aktivt kommunicerar de två andra perspektiven. För 

att göra de tre perspektiven och främst det existentiella perspektivet mer synliga för kunderna 

kan en metod vara att kommunicera dem på ett enklare sätt som kunderna kan ta till sig, 

exempelvis genom produktkatalogen istället för genom en egen broschyr. Vidare förklarar 

Richter (bilaga 5) att Norrgavel inte ska vara så speciellt att kunderna inte kan ta det till sig, 

vilket betyder att en tydligare kommunikation kring värdegrunden är nödvändig för att skapa 

en entydig identitet. Vi menar dessutom att Norrgavels värdegrund lättare skulle uppfattas och 

uppskattas av kunderna om den kommunicerades tydligare tillsammans med företagets 

sortiment i både butikerna och produktkatalogen.  

 För att skapa en entydig identitet kan Norrgavel arbeta utifrån modellen Corporate identity 

components (figur 2), som Melewar et al. (2005) presenterar. Inledningsvis kan 

kommunikationen ske både kontrollerat och okontrollerat, vilket benämns corporate 

communication. Otubanjo & Melewar (2007) och Balmer & Gray (2000) förklarar att 

corporate communication hjälper företaget att omvandla sin corporate identity till corporate 

image. En samstämmig corporate communication är viktigt då företag vill kommunicera 

effektivt (van Riel & Balmar, 1997) och syftar till att kommunicera ett varumärkes mission 

och filosofi till kunderna (Otubanjo & Melewar, 2007). I Norrgavels fall innebär kontrollerad 

kommunikation den broschyr som finns framtagen för att förklara företagets värdegrund, 

katalogen och hemsidan som visar företagets produkter, samt annonsering i olika tidningar. 

Den okontrollerade kommunikationen kan beskrivas som det som butikspersonalen sänder ut 

till kunderna, då ingen direkt kan styra över vad som sägs och görs i butikerna under spontana 

möten mellan personalen och kunderna. 

 Corporate design utgörs av varumärkets visuella identitet och hur denna tillämpas 

(Melewar et al., 2005). För att kommunicera sin visuella identitet använder sig Norrgavel av 

miljöerna i butikerna, hemsidan och produktkatalogen. Vi anser att en tydlig visuell identitet 

främst skapas genom igenkänning i dessa tre kanaler, där kunderna direkt ska känna igen 
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varumärket oavsett om de besöker en butik, går in på hemsidan eller bläddrar i 

produktkatalogen. Baserat på egna upplevelser anser vi att Norrgavel lyckats med detta. 

 Corporate culture förklaras som den värdegrund som genomsyrar en organisation och 

innefattar exempelvis värderingar, mission, filosofi och företagets historia (Melewar et al., 

2005). I Norrgavels fall kan corporate culture förklaras som väl förankrad i företagets ledning, 

då de visar en enhällig uppfattning om företagskulturen och de värden som varumärket bygger 

på (Olsson). Däremot förklarar butikspersonalen att de upplever svårigheter med att ta till sig 

och förmedla hela företagets värdegrund (bilaga 3). Då corporate culture inte uppfattas på ett 

entydigt sätt mellan företagets ledning och butikspersonal kan corporate culture i egenskap av 

identitetsbärare få olika innebörder beroende på vem som förmedlar identiteten. 

 Behaviour beskrivs som det beteende som dels företagets ledning men även anställda i 

butikerna har. Beteendet hos människor i organisationen påverkar andra människors 

uppfattning om varumärket. (Melewar et al., 2005) En viktig del i beteendet hos Norrgavels 

anställda är att de ska vara kunniga om produkterna och filosofin bakom dem, vilket både 

gäller ledningen och butikspersonalen (Olsson). God kännedom om produkterna och 

företagets värdegrund kan ses som en förutsättning för att de anställda ska kunna förmedla 

varumärkets identitet genom sitt beteende i mötet med kunden. Butikspersonalen (bilaga 3) 

menar att de främst förmedlar att produkterna har tidlös design samt är hållbara och 

miljövänliga. De strävar även efter att förmedla företagets vision om minskad konsumtion i 

samhället. Beteendet vill vi även beskriva som butikspersonalens rörelsemönster och 

utseende. Ett utseende som avviker från de värden som Norrgavel vill förmedla, exempelvis 

kläder av uppenbart konstgjorda material, kan innebära att kunderna får en annan och felaktig 

uppfattning om varumärket, medan kläder av naturmaterial kan förstärka varumärkets 

identitet. Det är därför, enligt oss, av största vikt att det som förmedlas till kunden genom 

företagets personal även avspeglas i realiteten för att kunderna ska uppfatta identiteten på rätt 

sätt. Detta eftersom det är personalen som möter kunderna i butikerna och därmed är bärare 

av varumärkets identitet. 

 Melewar et al. (2005) förklarar vidare att corporate structure innefattar både varumärkets 

och organisationens struktur, vilka bör överensstämma för att Norrgavel ska kunna bygga en 

enhetlig identitet av varumärket. Norrgavel bör därför sträva efter att bygga upp varumärket 

på samma sätt som de bygger upp organisationen. Richter (bilaga 5) förklarar att Norrgavel är 

ett visionsstyrt företag, vilket betyder att företagets primära mål är att uppfylla drömmen om 

att förmedla ett speciellt förhållningssätt till inredning snarare än att tjäna pengar. Detta bör 
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även avspeglas i varumärket, vilket kan uppnås genom att tydligare framhålla att kunderna 

betalar för produkterna i sig och den omsorg och filosofi som ligger bakom tillverkningen. 

Det är alltså viktigt att framhålla att det är produkten i sig som kostar pengar och att inga 

överpriser tas ut till följd av att produkten är av ett visst varumärke.  

 Industry identity avser hur marknaden som helhet ser ut och vad som gör Norrgavel unikt i 

förhållande till konkurrenterna på marknaden (Melewar et al., 2005). Norrgavel beskriver sig 

själva som unikt i förhållande till sina konkurrenter genom den värdegrund som varumärket 

bygger på. Då kunderna inte visat sig uppfatta denna värdegrund till fullo (bilaga 7) bör 

Norrgavel satsa mer på att aktivt kommunicera denna för att framhålla på vilket sätt de skiljer 

sig från andra formgivare som erbjuder liknande produkter till samma målgrupp, exempelvis 

såsom Yngve Ekström, Bruno Mathsson och Börge Mogensen. 

 Slutligen måste företaget inta en position på marknaden och påvisa hur denna position 

skiljer sig från andra. Detta görs genom corporate strategy som innefattar en strategi för hur 

varumärket ska differentiera och positionera sig i förhållande till sina konkurrenter. (Melewar 

et al., 2005) Som nämnts ovan har Norrgavel en unik möjlighet i sin värdegrund, inte minst 

med svanenmärkningen som skiljer sig från flera av konkurrenterna. Norrgavel skiljer sig 

även när det kommer till funktionalitet och hållbarhet i möblerna. Den största skillnaden 

mellan Norrgavel och dess konkurrenter är troligtvis det existentiella perspektivet som, om 

det når fram till kunderna utgör en unik särskiljningsmöjlighet och position på marknaden. 

 Som ovanstående påvisar skiljer sig uppfattningen om Norrgavels identitet mellan 

företagets ledning och butikspersonalen i flera av de identitetsskapande komponenterna. Vi 

kan se skillnader i corporate communication, corporate culture och behaviour. För att 

undkomma dessa skillnader bör Norrgavel sträva efter att föra en bättre intern kommunikation 

mellan ledningen och butiksägarna med personal. Detta skulle i stor utsträckning bidra till att 

varumärket Norrgavel får en tydligare identitet. Melewar et al. (2005) menar vidare att ett 

företag kan påverka konsumenternas uppfattning om ett varumärke genom att ha en tydlig 

identitet samt motverka att konsumenter får negativa associationer till varumärket. 

 För att kunna förmedla varumärkets corporate identity till kunderna föreslår Balmer (efter 

Otubanjo & Melewar, 2007) att företag kan utgå från sju olika perspektiv; strategiskt- och 

strategisk-visuellt, strategiskt beteende och visuellt beteende, strategisk kommunikation och 

visuell kommunikation, samt design-as-fashion. Dessa kan i sin tur delas in i fem olika fokus 

som Norrgavel kan utnyttja för att se på sin corporate identity ur, samt var identiteten är stark 

och var den är bristfällig. Dessa fokus är; strategiskt-, kulturellt-, kommunikativt-, modernt-, 
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och intressenternas fokus. För Norrgavel innebär ett strategiskt fokus att de antingen ser på sin 

corporate identity ur ett strategiskt perspektiv eller ett strategisk-visuellt perspektiv. Vi kan se 

tydliga tecken på att Norrgavel antagit ett strategisk-visuellt perspektiv då de vill bli mer för 

fler genom att både arbeta med fler stilintryck och utöka sitt sortiment. Detta kommuniceras 

vidare visuellt genom miljöerna i Norrgavels butiker, produktkatalogen och genom hemsidan. 

Samtidigt beaktar de även det strategiska perspektivet då de, trots att de vill bli mer för fler, 

strävar efter att bibehålla den värdegrund som finns bakom varumärket. 

 Ett kulturellt fokus kan antingen innebära att Norrgavel antar ett strategiskt- eller visuellt 

beteende (Balmer, efter Otubanjo & Melewar, 2007). Som förklarats ovan finns en stark 

kultur bakom varumärket som de som arbetar inom Norrgavel är medvetna om (Olsson). 

Norrgavels kultur kan beskrivas som en stark grund i det som bygger varumärket och 

förmedlas främst visuellt genom de anställdas beteende i mötet med kunderna men även 

genom möblerna som har ett formspråk som knyter an till företagets grundläggande 

värderingar och filosofi. Som vi poängterat tidigare är detta dock något som bör förmedlas 

tydligare till kunderna. 

 Balmer (efter Otubanjo & Melewar, 2007) menar att ett kommunikativt fokus kan utgå från 

antingen strategisk- eller visuell kommunikation. Strategisk kommunikation innebär att 

Norrgavel bör kommunicera varumärkets mission och filosofi för att kunderna ska få en 

djupare förståelse för vad varumärket står för. Visuell kommunikation påvisar vikten av att 

kommunicera varumärkets mission och filosofi visuellt, vilket Norrgavel gör genom 

produktkatalogen, nyhetsbrev, hemsidan och de miljöer som finns uppbyggda i butikerna 

(Olsson). Att kommunicera visuellt kan göra det enklare för kunderna att få en bild av vad det 

är Norrgavel egentligen vill förmedla med sin värdegrund. Ett sätt att göra detta är genom att 

berätta historier om värdegrunden genom storytelling. Hur detta kan gå till och vad det 

innebär för varumärket kommer vi att analysera närmare senare i detta kapitel.  

 Vidare menar Balmer (efter Otubanjo & Melewar, 2007) att det är av stor vikt för 

Norrgavel att hålla sina visuella element uppdaterade för att kunderna hela tiden ska känna en 

attraktion till varumärket. Det är också viktigt att kunderna upplever att varumärket är 

uppdaterat, ständigt utvecklas och att de finner spänning i deras sortiment. I enighet med 

författarens resonemang kan vi därför se att det är viktigt att Norrgavel utvecklar sitt 

varumärke, exempelvis i den riktning de gjort med att både arbeta med olika stiluttryck och 

med ett bredare sortiment. Detta görs med hjälp av att regelbundet ge ut nya produktkataloger 

och även genom att uppdatera butiksmiljöerna. Kunderna ska tycka att det är spännande att se 
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vad Norrgavel har för nyheter att erbjuda för att de ska återkomma till butikerna gång på 

gång.  

 Intressenternas fokus är, enligt Balmer (efter Otubanjo & Melewar, 2007), det viktigaste 

för Norrgavel att ta till sig. Detta handlar om den feedback de får från olika aktörer både inom 

och utanför företaget, exempelvis anställda och kunder. Det är dessa som kan ge svar på hur 

entydig och stark Norrgavels corporate identity är och var i kedjan de är starka respektive 

svaga. Detta är ett viktigt steg för att kunna förbättras och få en starkare identitet i framtiden. 

Vår undersökning har visat att de framförallt behöver arbeta med att kommunicera ut en 

entydig företagskultur som kunderna på ett enklare sätt kan ta till sig och förstå. Detta innebär 

således att de behöver arbeta mer både med ett kulturellt- och kommunikativt fokus. Som vi 

tidigare har påpekat handlar detta först och främst om intern kommunikation och vikten av att 

ledning och butikspersonal är samstämmiga när de kommunicerar med kunderna.  

 Efter att ha analyserat varumärkets corporate identity kan vi nu se hur denna förhåller sig 

till målgruppens target group identity. Resultatet av vår undersökning (bilaga 7) visade att 

majoriteten, 74 procent av respondenterna, förknippar varumärket med svenskt hantverk och 

68,6 procent tycker att det främst är designen som särskiljer Norrgavels möbler från andra. 

Detta visar att Norrgavels kunder inte förknippar varumärket med den värdegrund som det 

bygger på. Vi anser dock att detta kan bero på att kunderna inte fått chansen att förstå de tre 

perspektiven eftersom personalen i butikerna inte kommunicerar dem till fullo. Detta gör att 

vi kan se ett gap mellan kundernas target group identity och varumärkets corporate identity. I 

dagens läge är alltså inte Norrgavels identitet helt anpassad till målgruppens värderingar som 

bygger upp dess behov och efterfrågan. Detta eftersom kunderna efterfrågar svenskt hantverk, 

medan Norrgavels identitet är inriktad på ett djupare resonemang, så som möbelns funktion, 

bidrag till minskad konsumtion och människans existens. Vi vill dock poängtera att detta kan 

jämnas ut över tid om Norrgavel verkligen satsar på och arbetar för att bli mer 

marknadsdrivna eftersom de då kan få en bättre känsla för vad kunderna vill ha. Detta är även 

i enighet med Völckner et al. (2007) som menar att acceptans för en varumärkesutvidgning 

inte alltid uppstår omedelbart, utan kan formeras över tid. 

6.3 Norrgavels  image 

Norrgavels corporate image kan, enligt Hatch & Schultz (1997), förklaras som kundernas 

uppfattning om varumärket och vad varumärket står för enligt dem. I vilken grad företag kan 

påverka sin corporate image råder det viss tvetydighet om och Bernstein samt Dichter (efter 

Hatch & Schultz, 1997) menar att image är en konstruktion av allmänna intryck om 
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varumärket som kunderna tar till sig. För Norrgavel innebär detta att de kan skapa de intryck 

de vill att kunderna ska bygga sin uppfattning om varumärket på. Richters (bilaga 5) 

uppfattning om detta är dock att Norrgavel inte har någon möjlighet att påverka hur kunderna 

uppfattar varumärket eftersom detta beror på var i livet kunden befinner sig och vilken typ av 

information den är mottaglig för. Trots detta hoppas han att kunderna uppfattar varumärket på 

ett sätt som överensstämmer med dess identitet och att värdegrunden som varumärket bygger 

på uppfattas och uppskattas av kunderna. Däremot tror han att det framförallt är det 

ekologiska perspektivet som når ut till kunderna eftersom det är detta perspektiv som 

kunderna lättast kan relatera till, då många av dem värnar om miljön. I enighet med Bernstein 

(efter Hatch & Schultz, 1997) skulle Norrgavel dock kunna konstruera bilder även av det 

humanistiska och existentiella perspektivet för att kunderna även ska förknippa varumärket 

med dessa. Enligt Hatch & Schultz (1997) har även personalen i Norrgavels butiker ett stort 

inflytande i den corporate image som skapas om varumärket, då de i interaktionen med 

kunderna påverkar kundernas associationer. Detta gör det än viktigare att kommunikationen 

mellan ledning och butikspersonal fungerar så att de värden som ledningen vill att kunderna 

ska associera med varumärket verkligen når fram. Det är dessutom viktigt att kunderna förstår 

de värden som företaget kommunicerar, eftersom de i sin tur kan föra dessa vidare till andra 

konsumenter genom word-of-mouth. Det är vidare av stor vikt att Norrgavel visar ett intresse 

för kundernas associationer till varumärket då de, enligt Martínez & Pina (2005), utifrån dessa 

associationer kan få en bild av vilka behov som finns att tillfredställa på marknaden. Hatch & 

Schultz (2007) tillägger även att dessa associationer ska ligga till grund för hur Norrgavel 

utvecklar sin corporate identity, då denna utveckling ständigt ska ske efter kundernas 

efterfrågan. Därför bör Norrgavel vara lyhörda för vad kunderna tycker om varumärket och 

hur de vill att företaget ska utveckla sitt erbjudande.  

 I detta fall då Norrgavel utvidgar varumärket genom att erbjuda produkter med ett lägre 

pris är det, enligt Völckner et al. (2008) och Martínez et al. (2009), betydelsefullt att bibehålla 

den image som företaget har bland befintliga kunder. Ett sätt att göra detta på är genom tydlig 

marknadsföring av de nya produkterna som påvisar dess existens och hur de hänger ihop med 

det övriga och dyrare sortimentet. Detta för att Norrgavels image inte ska ta skada då priserna 

på de nya produkterna är lägre än de priser kunderna är vana att se i butikerna. Norrgavel bör 

poängtera att trots de lägre priserna så håller det nya sortimentet samma kvalitet och uppfyller 

samma krav som det övriga sortimentet. Med detta menas att värdegrunden inte ska frångås 

och att samtliga perspektiv är lika viktiga även i dessa möbler. Völckner et al. (2007) 
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poängterar dock att Norrgavel ska vara ärliga i kommunikationen och ge en riktig bild av de 

produkter som inkluderas i varumärkesutvidgningen. Om kvaliteten skulle vara sämre bör 

Norrgavel vara öppna med detta för att det inte ska uppstå ett gap mellan vad kunden 

förväntar sig av produkten och vad den upplever. Därför är det av stor vikt för Norrgavel att 

de är tydliga med att kommunicera till kunderna att möblerna i serien Norrgavel – helt enkelt 

skiljer sig från det tidigare sortimentet då de säljs omonterade, obehandlade och till ett lägre 

pris. Sammanfattningsvis kan vi säga att Norrgavel ska spela med öppna kort för att kunderna 

inte ska tappa förtroendet för dem. Exempelvis kan det vara fördelaktigt för dem att släppa in 

kunderna i utvecklingsfasen och berätta varför de vill utvidga varumärket. Om Norrgavel 

berättar tanken bakom Norrgavel – helt enkelt är chansen för att konsumenterna ska känna en 

närhet till historien större och därmed attraheras av den på ett djupare plan. Som analysen av 

Norrgavels målgrupp visade har de flesta av kunderna en god ekonomi och uppskattar 

möblerna. Vi upplever även att dessa kunder inte skulle missunna andra konsumenter med en 

tunnare plånbok att köpa Norrgavels möbler. Därför menar vi att det är viktigt för Norrgavel 

att vara tydliga med den nya möbelseriens syfte för att de befintliga kunderna ska acceptera en 

varumärkesutvidgning som innebär att de säljer produkter med ett annat utförande och i en 

annan prisklass än tidigare sortiment. 

 Majoriteten, 74 procent (bilaga 7), av respondenterna i vår undersökning förknippar 

Norrgavel med svenskt hantverk och tre fjärdedelar av dessa anser att det främst är designen 

(bilaga 9) som skiljer en möbel från Norrgavel från andra möbler. Vid en närmare analys av 

resultatet (bilaga 9) kan vi även se att det är hela 17 av de 22 respondenter som 

uppmärksammat Norrgavel – helt enkelt som fortfarande förknippar varumärket med svenskt 

hantverk. Resultatet av undersökningen (bilaga 7) visar att samtliga av respondenterna som 

uppmärksammat Norrgavel – helt enkelt dessutom kan tänka sig att köpa något ur denna serie 

då majoriteten anser att den är något billigare men samtidigt fin. Några menar även att den är 

krånglig då kunden själv måste montera och ytbehandla möblerna, men trots detta är av 

intresserade av att köpa. Trots att hela möbelserien inte är svensktillverkad har kundernas bild 

att varumärket är av svenskt hantverk inte förändrats. Respondenterna menar istället att 

möbelserien är ett bra komplement till Norrgavels övriga möbler då de anser att den bland 

annat har ett enklare formspråk men ändå passar med det övriga sortimentet. Dock anser vi att 

det är oerhört viktigt att Norrgavel är ärliga mot kunderna med att alla produkterna inte är 

tillverkade på svensk mark men att tanken bakom hantverket är densamma som för övrigt 

sortiment. Att majoriteten av respondenterna som uppmärksammat Norrgavel – helt enkelt 
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fortfarande förknippar varumärket med svenskt hantverk befarar vi kan bero på okunskap då 

kunderna kanske inte vet om att den inte är helt svensktillverkad och vad det är som skiljer 

den från annat sortiment. Detta kan bero på att serien inte marknadsförts i någon större 

utsträckning i butikerna och att sådan information därför inte framkommer. Av denna 

anledning bör Norrgavel poängtera för kunderna att möblerna i denna serie fortfarande är 

ritade av Richter och att företaget ställer samma krav på både kvalitet och miljöaspekter trots 

att hela serien inte tillverkas i Sverige. Detta är extra viktigt då många av respondenterna även 

förknippade varumärket med kvalitet och miljö (bilaga 7), en bild av varumärket som inte får 

gå förlorad. Vid analysen av resultatet (bilaga 9) kan vi även se att 12 av de 22 respondenter 

som har uppmärksammat Norrgavel – helt enkelt fortfarande associerar varumärket med 

kvalitet, vilket visar att kvalitetsstämpeln inte förändrats trots att respondenterna 

uppmärksammat utvidgningen. Vidare visar analysen av resultatet (bilaga 9) att 12 av de 22 

respondenter som uppmärksammat Norrgavel – helt enkelt fortfarande förknippar varumärket 

med miljömedvetenhet. Värt att poängtera är dessutom att ingen av dem som uppmärksammat 

Norrgavel – helt enkelt associerar varumärket som helhet med att det är dyrt.  

 En annan del i varumärkesutvidgningen, som vi tidigare nämnt, är omarbetningen av 

produktkatalogen. Katalogen inkluderar nu olika stiluttryck där möblerna visas upp i olika 

miljöer för att attrahera en bredare målgrupp. Resultatet av undersökningen (bilaga 7) visade 

att av de 32 respondenter som hade någon uppfattning om vilken känsla katalogen förmedlar 

var det 43,8 procent som ansåg att den var inspirerande och harmonisk, 37,5 procent att den 

speglade Norrgavels unika stil, 28,1 procent att den utstrålade kvalitet, 6,3 procent att den 

visade Norrgavels miljömedvetenhet, men lika många tyckte att den återgav färgerna på ett 

missvisande sätt. Analysen av resultatet (bilaga 9) visar att av de 14 respondenter som tycker 

att katalogen är inspirerande associerar tio varumärket med svenskt hantverk. Detta visar att 

Norrgavels kunder är tilltalade av svenskt hantverk och något som företaget bör hålla fast vid. 

Däremot var det endast fem av dessa 14 respondenter som förknippar varumärket med miljö. 

Därför anser vi att Norrgavel bör vara mer tydliga med den ekologiska aspekten i katalogen 

då detta är något som särskiljer dem från andra möbeltillverkare. Miljöaspekten är dessutom 

något Norrgavel vill kommunicera till kunderna och därför något de bör satsa mer på. Ett 

förslag på hur detta kan göras är att visa möblerna i naturmiljöer, exempelvis en av 

Norrgavels mest karaktäristiska möbler, Länsstolen, i en skogsglänta som avspeglar dess 

ursprung i naturen. Detta skulle även kunna förstärkas genom att visa hur en snickares 

följsamma hand arbetar fram möbelns karaktäristiska drag. 
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 På samma sätt som katalogen ger associationer till varumärket hos konsumenterna skapar 

även butiken detta. Detta kan vi se genom analysen av resultatet (bilaga 9), vilken visar att de 

tre respondenter som inte har några associationer till varumärket endast besöker butikerna 1-5 

gånger per år. Även de som förknippar varumärket med att det är dyrt tenderar att besöka 

butikerna färre gånger per år. Åtta av tio av dessa besöker endast butikerna 1-5 gånger per år, 

vilket vi menar kan bero på intresset för inredning. Om en kund har ett stort intresse för 

inredning kommer den förmodligen att besöka butikerna oftare och vara mindre priskänslig då 

den blir mer bekant med sortimentet och prisklasserna. Detta resonemang förstärks genom att 

vi även kan se att de respondenter som associerar varumärket med att det är dyrt inte i samma 

utsträckning köper inredningsmagasin regelbundet (bilaga 9), vilket tyder på ett lägre 

inredningsintresse. Däremot kan vi inte se några tendenser att de som besöker butikerna ofta 

associerar varumärket med kvalitet, svenskt hantverk och miljömedvetenhet i större 

utsträckning än dem som endast besöker butikerna ett fåtal gånger per år (bilaga 9). Detta 

visar att Norrgavel i större utsträckning behöver arbeta med att förmedla dessa associationer 

genom butiksmiljöerna, då vi anser att en kund som kommer in ofta i en butik borde få 

starkare och fler associationer till varumärket än de som inte gör det. Detta kan vi se likheter 

med i det faktum, som analysen av resultatet (bilaga 9) visar, att det inte finns något samband 

mellan de som uppmärksammat Norrgavel – helt enkelt och de som besöker butikerna flera 

gånger per år. Här kan vi också se en överensstämmelse med det som butikspersonalen 

(bilaga 3) sa om att möbelserien inte har marknadsförts i butikerna i någon större 

utsträckning, vilket också kan ha betydelse för att endast en av våra respondenter har köpt 

något ur serien (bilaga 7). En orsak till detta är att butikerna hellre säljer möbler ur det 

tidigare sortimentet då de behöver sälja betydligt större kvantiteter av Norrgavel – helt enkelt 

för att komma upp i samma omsättning (bilaga 3). Utvecklingen av Norrgavel – helt enkelt 

har skett till följd av en vision om att delge fler människor en viss syn på inredning (bilaga 5). 

Då butikerna ägs av franchisetagare kan detta vara en vision som kommer i konflikt då 

Norrgavel AB är visionsstyrt och butikerna drivs som egna företag och har ett eget 

vinstintresse. För att även butiksägarna ska se en lönsamhetsmöjlighet i Norrgavel – helt 

enkelt och därmed bli mer intresserade av att sälja den måste ledningen framhäva möjligheten 

att tidigt komma in i konsumenternas hem för att skapa en relation till företaget. Genom att 

göra detta kan Norrgavel även nå ut till fler av den yngre målgruppen mellan 20-29 år, vilket 

är en minoritet av Norrgavels kunder idag (bilaga 7). Sammanfattningsvis kan vi se att 

Norrgavel måste bli bättre på att använda butiksmiljöerna som en marknadsföringskanal och 
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se det som en möjlighet att påverka hur kunderna uppfattar varumärket och dess olika 

erbjudanden. 

 Avslutningsvis visar en närmare analys av resultatet (bilaga 9) att det är fler av de 

respondenter som uppmärksammat Norrgavel – helt enkelt som menar att deras uppfattning 

om varumärket har förändrats de senaste åren. Detta går även att jämföra med de respondenter 

som inte uppmärksammat Norrgavel – helt enkelt men ändå menar att uppfattningen om 

varumärket förändrats. Detta betyder att de kunder som uppmärksammat Norrgavel – helt 

enkelt i större grad bibehållit sin tidigare uppfattning om Norrgavel än de som inte 

uppmärksammat serien. Resultatet av undersökningen (bilaga 7) visar att av de respondenter 

som tycker att uppfattningen om varumärket har förändrats de senaste åren, anser de flesta att 

varumärket har fått ett bredare sortiment och blivit mer modernt. Andra tycker även att 

varumärket har blivit mer tillgängligt genom både butikerna och hemsidan, samt att möblerna 

har blivit mer praktiska och användarvänliga. Dock är det respondenter som även anser att 

företaget har tappat lite av den känslan som det tidigare förknippades med. Av de fyra 

respondenter som uppmärksammat Norrgavel – helt enkelt och som tycker att deras 

uppfattning om varumärket har förändrats är det värt att poängtera att det endast är en som 

tycker att varumärket har tappat känslan, medan tre inte är av denna uppfattning. Detta bör 

betyda att Norrgavel – helt enkelt till stor del stämmer överens med Norrgavels övriga 

sortiment, vilket även påvisades genom undersökningen (bilaga 7) där majoriteten av de 

kunder som uppmärksammat Norrgavel – helt enkelt anser att denna möbelserie stämmer 

överens med den bild de har av varumärket sedan tidigare. Undersökningen (bilaga 7) visar 

även att många av kunderna anser att katalogen är inspirerande, vilket kan ses som ett tecken 

på att Norrgavel lyckats med att förmedla en ny känsla genom katalogen, som kan uppfattas 

som mer modern. Frågan är då varför Norrgavel inte har sålt så mycket ur Norrgavel – helt 

enkelt? Är det enbart på grund av den bristande marknadsföringen eller kan det även bero på 

utbudet i serien? Som resultatet av undersökningen (bilaga 7) visade har de flesta av 

respondenterna tidigare köpt något ur det utvalda sortimentet. Det är dock svårt för kunderna 

att hitta något substitut för det utvalda sortimentet i Norrgavel – helt enkelt, då denna serie 

enbart innehåller matbord, skohylla, hatthylla och en konsol. Däremot skulle Norrgavel kunna 

satsa mer på att visa upp det utvalda sortimentet i samband med Norrgavel – helt enkelt, 

framförallt i samband med seriens matbord för att kunderna ska se möjligheterna och bli mer 

attraherade av möblerna, exempelvis genom inspirerande dukningar. Då många av Norrgavels 

kunder visat sig även ha köpt möbler till en matplats ur det tidigare sortimentet (bilaga 9) ser 
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vi en möjlighet till att attrahera den yngre målgruppen med en tunnare plånbok som Norrgavel 

vill nå. Detta genom att erbjuda en billigare lösning för matplats i form av matbord men även 

stolar som inte erbjuds idag. Vi menar även att det skulle vara fördelaktigt för Norrgavel att 

utöka sortimentet i Norrgavel – helt enkelt till att även inkludera hyllplan till den befintliga 

konsolen, då många av kunderna, 30,2 procent tidigare köpt hyllor. Om de lyckas med att 

skapa en relation till de yngre kunderna genom en billigare lösning idag ser vi även stora 

möjligheter till att dessa kommer bli lojala till varumärket och köpa dyrare alternativ i 

framtiden då de har fått en bättre ekonomi.  

6.4 Samspe let  mellan Norrgavels  identitet  och image 

Enligt flera författare kan Norrgavel genom att aktivt arbeta med varumärkets corporate 

identity påverka kundernas uppfattning om varumärket. Detta eftersom corporate identity och 

corporate image bygger på och samspelar med varandra. (Christensen & Askegaard, 1999, He 

& Mukherjee, 2009, Witt & Rode, 2005) Som vi diskuterat tidigare i analysen är reklam en 

viktig faktor i detta arbete (Völckner et al., 2007, Martínez et al., 2009) men flera författare 

rekommenderar även att Norrgavel bör använda sig av ett semiotiskt angreppssätt i denna 

kommunikation för att förmedla budskapet (Christensen & Askegaard, 1999, Motion & 

Leitch, 2002). Med detta menar Motion & Leitch (2002) att Norrgavel ska skapa mening om 

varumärket genom att använda tecken och symboler i kommunikationen med målgruppen. 

För att skapa mening genom ett semiotiskt angreppssätt menar Gripsrud (2002) och 

Christensen & Askegaard (1999) att Norrgavel ska arbeta med tre aktörer; tecken, objekt och 

interpretant. Tecknet kan beskrivas som Norrgavels corporate identity, det vill säga det 

varumärket står för enligt varumärkesinnehavaren, objektet som varumärket i sig och 

interpretanten som Norrgavels corporate image, det vill säga den betydelsen som varumärkets 

corporate identity, i form av tecknet, har för konsumenten. Författarna menar vidare att 

tecknet kan delas upp i olika kategorier; ikoner, index och symboler. Genom att arbeta med 

ikoner kan Norrgavel visa upp möblerna och dess karaktäristiska drag som gör dem unika i 

jämförelse med andra möbler. Exempelvis kan Länsstolen (bilaga 8) betraktas som en ikon 

för Norrgavel. Detta ser vi som en bra möjlighet för företaget då majoriteten, 68,6 procent 

(bilaga 7), av respondenterna ansåg att det är designen som skiljer Norrgavels möbler från 

andra. Genom att kommunicera den unika designen mer ser vi en möjlighet i att fler och yngre 

konsumenter kan attraheras av varumärket, då vi upplever denna målgrupp som kvalitets- och 

designmedveten. 
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 Norrgavel kan även arbeta med index genom att påvisa hur möblerna formges och 

tillverkas. Exempelvis kan företaget visa upp skisser på möblerna för att konsumenterna ska 

få en djupare förståelse för hantverket bakom den färdiga produkten. Detta är extra viktigt då 

resultatet av undersökningen (bilaga 7) visade att majoriteten, 74 procent, av respondenterna 

associerade varumärket med svenskt hantverk. En annan möjlighet som öppnas genom att 

arbeta med index kan vara att tydligare påvisa valmöjligheterna som kunden har för att skapa 

en personlig möbel. Genom att tillhandahålla olika ytbehandlingar, färger och textilier kan 

kunden göra möbeln unik.  

 Norrgavel kan även arbeta med symboler för att framhäva varumärkets corporate identity. 

Detta kan göras genom att visa upp och beskriva möblerna efter de associationer som finns till 

varumärket, vilket betyder att Norrgavel måste knyta an till varumärket vid utformningen av 

möblerna för att de ska passa in i sortimentet. Det är även viktigt att presentationen av 

möblerna är anpassade efter möblernas karaktär. Exempelvis återspeglar namnet Norrgavel – 

helt enkelt det faktum att möbelserien har ett enklare formspråk och ett lägre pris. Detta ger 

därmed en bild av vad det är som skiljer dessa möbler från det övriga sortimentet.  

 En förutsättning för att Norrgavel ska kunna presentera möblerna efter de associationer 

som finns till varumärket är, enligt Christensen & Askegaard (1999), att de vet vad kunderna 

förknippar varumärket med. Detta kan tas fram genom att göra en imageanalys, vilken 

Norrgavel även kan använda för att skapa sig en bild av vilken corporate identity varumärket 

egentligen har. Imageanalysen kan sedan användas för att bearbeta varumärkets corporate 

image genom att kommunicera identiteten av varumärket på det sätt som företaget vill 

uppfattas. I Norrgavels fall betyder detta att värdegrunden ska vara den samma men att 

kunderna ska förstå att möblerna passar in i fler miljöer. Problematiken kring detta är, enligt 

Christensen & Askegaard (1999) och Motion & Leitch (2002), att Norrgavel måste förmedla 

en och samma identitet till kundsegment som har olika uppfattningar om varumärket. En kund 

i tjugoårsåldern ska se samma möjlighet att inreda en modern lägenhet i Hammarby Sjöstad 

med Norrgavelmöbler, som en kvinna i femtioårsåldern ser möjligheten att inreda en villa 

eller bostadsrätt med företagets produkter. Detta trots att målgrupperna kan ha olika 

uppfattningar om varumärket. För att lyckas med detta anser vi att det är viktigt att Norrgavel 

är tydliga i kommunikationen, genom både katalogen, hemsidan och butikerna, med att visa 

upp möblerna i olika utförande och i olika miljöer. Exempelvis kan olika rum i butikerna 

inredas efter livsstilar som avspeglar målgruppernas karaktäristiska drag och stadier i livet. 
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Dessa kan visas upp i både katalogen och på hemsidan för att även förmedla budskapet till de 

konsumenter som inte hittat in i butikerna ännu.  

 Flera författare menar att en effektiv metod för att förmedla budskap är genom storytelling. 

Detta eftersom konsumenterna tillskriver varumärket mening och identifierar sig med 

varumärket genom de historier som finns kring varumärkets corporate identity. (Philipson, 

2010 och Hopkinson & Hogarth-Scott, 2001) Människor har nämligen lättare att ta till sig 

information och kunskap genom historier de kommit i kontakt med under livets gång 

(Hopkinson & Hogarth-Scott, 2001), då de är i behov av både rationella och icke-rationella 

förklaringar (Ardley, 2006). Därför anser O´Connor (efter Hjort & Steyaert, 2004) och 

McLellan (2006) att storytelling är ett effektivt verktyg för att kommunicera och ge 

konsumenterna en djup förståelse för vad varumärket i grunden står för. McLellan (2006) och 

Ardley (2006) menar vidare att informationen i budskapet ska vara lätt att förstå, meningsfull, 

minnesvärd och anpassad efter det specifika företaget. Baserat på detta kan Norrgavel genom 

att förmedla värdegrunden och framförallt det existentiella perspektivet genom historier som 

konsumenten kan ta till sig och identifiera sig med ge konsumenterna en djupare förståelse för 

vad varumärket i grunden står för. Exempel på historier för detta syfte kan vara att tydligare 

kommunicera tanken bakom möblerna och att de är utformade för att underlätta 

möbelinnehavarens vardag. Eftersom butikspersonalen (bilaga 3) har upplevt att det 

existentiella perspektivet är för svårt att förstå för kunderna är det viktigt att göra detta mer 

begripligt och enklare att ta till sig. Detta kan handla om att visa kunderna att det är deras 

behov som ska styra valet av möbler och inte trender eller vad andra tycker och tänker. 

Möjligheterna att göra detta ser vi som stora för Norrgavel då de kan påvisa alla de 

valmöjligheter som kunderna har. Vidare kan Norrgavel förmedla tanken bakom 

varumärkesutvidgningen genom storytelling för att skapa en förståelse och acceptans hos den 

befintliga målgruppen. Detta kan även skapa starka relationer med nya kunder som då känner 

sig uppskattade och viktiga i Norrgavels utveckling. Ett förslag på hur denna historia kan 

utformas är att basera den på fallet med Nirvans dotter, Sofie, som ville ha mer moderna och 

bekväma möbler. Att använda sig av en verklig person kan göra historien mer trovärdig och 

dessutom skapa igenkänning hos konsumenterna. Historien om både grunden i varumärket 

och syftet med utvidgningen kan, förutom att inkluderas i produktkatalogen och på hemsidan, 

berättas av företagets grundare, Nirvan Richter, då det är hans filosofi som utgör grunden för 

varumärket. Ett sätt att göra detta kan vara att Richter besöker butikerna mer frekvent för att 

bygga upp relationer med kunderna och förklara tanken bakom möblerna. Vi anser dock att 
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det är viktigt att Richter är lyhörd för vad kunden är intresserad att höra då en del kunder kan 

vara mer intresserade av hantverket än betydelsen av människans existens. Detta kan vi även 

finna argument för i modellen The product development of experiences – scripting (figur 1) 

som påvisar att företag måste bygga sitt erbjudande och sin identitet efter kundernas behov 

och efterfrågan.  

 Genom att Norrgavel använder sig av storytelling menar Bréda et al. (2008) att de kan 

skapa emotionella kopplingar mellan varumärket och kunderna, vilket gör att företaget 

framstår som unikt. Detta är särskilt viktigt för att Norrgavel ska vinna konsumenternas 

intresse och förtroende, vilket också kan göra dem mer lojala till varumärket. Storytelling kan 

därför ses som ett verktyg för att göra ett avtryck i kundernas medvetande och skapa en 

samstämmig corporate identity och image, något som vi ser som viktigt för att Norrgavel ska 

lyckas bli mer för fler. 	  

7. Slutsat s  
I detta kapitel kommer det resultat vi kommit fram till att presenteras, vilket görs med 

utgångspunkt i vår forskningsfråga. Eftersom empirin har baserats på Norrgavel kommer vi 

börja med att besvara forskningsfrågan utifrån företaget för att sedan presentera en generell 

slutsats. Detta med förhoppning om att även andra företag som står inför utmaningen att 

utvidga sitt varumärke ska finna vägledning i vår uppsats. 

Syftet med denna uppsats är att identifiera hur ett varumärke med en tydlig corporate identity 

kan utvidgas utan att förlora sin image. Baserat på den teori vi presenterat har uppsatsen utgått 

från följande forskningsfråga:  

Hur kan ett varumärke med en tydlig corporate identity utvidgas utan att förlora sin befintliga 

image? 

För att Norrgavel ska lyckas utvidga sitt varumärke utan att förlora sin image måste de inse 

vikten av att ta hänsyn till följande tre aspekter; target group identity, corporate identity och 

corporate image. Genom att bygga sitt erbjudande utifrån det behov och den efterfrågan som 

kunderna har kan Norrgavel skapa en närmare relation till kunderna och få en större möjlighet 

att tillgodose dess behov. För att lyckas med detta är det viktigt att de segmenterar marknaden 

och fokuserar sitt erbjudande till de segment som är mest lönsamma och passar bäst med 

företagets affärsidé. Norrgavel måste därför vara väl medvetna om vilka deras respektive 

målgrupper är för att de ska kunna skräddarsy sitt erbjudande till dem. 
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 Det är även baserat på segmenteringen som Norrgavel bör forma sin identitet. Företaget 

existerar på marknaden för att det finns ett behov av deras produkter, vilket även bör 

avspeglas i verksamheten. Det är även viktigt att Norrgavels identitet är entydig, då en 

tvetydig identitet lätt skapar förvirring hos konsumenterna när det kommer till uppfattningen 

om vad varumärket står för. För att bygga en entydig identitet bör faktorer såsom corporate 

communication, corporate design, corporate culture, behaviour, corporate structure, industry 

identity och corporate strategy finnas i åtanke. För att förmedla varumärkets identitet bör 

Norrgavel använda både ett strategisk och ett visuellt angreppssätt för att budskapet ska nå 

fram till målgruppen på ett tydligt sätt. Det är vidare viktigt att Norrgavel tar till sig den 

feedback som de får från kunderna, då denna kan hjälpa dem att skapa en starkare och mer 

tydlig identitet.  

 När det kommer till utvidgningen av varumärket har vi sett tydliga tecken på att det är 

extra viktigt för Norrgavel att vara öppna mot målgruppen för att skapa acceptans och få 

kundernas fortsatta förtroende. Då exempelvis kvaliteten på de nya produkterna är annorlunda 

än de befintliga är det viktigt att företaget poängterar detta för kunderna. Detta för att 

förebygga ett eventuellt gap mellan den kvalitet som kunderna förväntar sig och upplever. 

Genom att lyckas med detta kan Norrgavel även skapa en identitet som överensstämmer 

mellan den befintliga och den nya målgruppens uppfattningar om varumärket, alltså deras 

image. Om ett varumärke vill bli mer för fler är det viktigt att varumärkets tidigare målgrupp 

kan hålla fast vid sin image av varumärket, samtidigt som den nya målgruppen, baserat på 

samma identitet, kan bilda en egen uppfattning om varumärket.  

 Ett verktyg för att förmedla en varumärkesutvidgning på ett sätt som kunderna kan 

acceptera är att tillämpa storytelling med hjälp av semiotiska tecken. Eftersom människor har 

lättare för att ta till sig budskap genom historier som baseras på både rationella och icke-

rationella fakta, kan en varumärkesutvidgning bli mer konkret för kunden och göra att 

varumärkets befintliga image inte går förlorad. För att hantera de olika målgrupperna är det 

viktigt att Norrgavel riktar sina olika erbjudanden till det segment som erbjudandet är 

anpassat efter. Detta är information som de kan identifiera genom segmenteringen som vi 

tidigare diskuterade. Vi vill dock poängtera att det måste finnas en viss grad av fit, alltså 

överensstämmelse, mellan befintliga och nya produkterbjudanden. Detta i syfte att olika 

kundsegments uppfattningar om varumärket inte ska komma i konflikt. Därför föreslår vi att 

Norrgavel som står inför utmaningen att utvidga sitt varumärke ska utgå från modellen, Att bli 



	  
	  

58 

mer för fler (figur 4), här nedan. Denna har vi med hjälp av analysen konstruerat utifrån 

modellen The product development of experiences – scripting (figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta innebär att Norrgavel först och främst ska identifiera vilka deras kunder är och vilken 

target group identity de besitter. Utifrån detta kan Norrgavel forma varumärkets identitet då 

det är viktigt att denna grundas på kundernas behov och efterfrågan. För att kommunicera en 

och samma identitet till de olika målgrupperna bör Norrgavel använda sig av storytelling 

genom semiotiska tecken för kunderna ska få en tydligare bild av vad varumärket vill 

förmedla. Baserat på detta kan kunderna skapa sig en egen bild av vad varumärket står för, det 

vill säga varumärkets corporate image. Denna kan sedan förmedlas vidare till andra 

konsumenter genom word-of-mouth. I Norrgavels fall ser vi inte den befintliga och den nya 

målgruppen som oförenliga då de i grunden har samma intresse för inredning och att den 

största skillnaden mellan dessa är att de befinner sig i olika stadier i livet. Vi anser därför att 

det är en liten risk att de olika målgruppernas uppfattning om varumärket kommer i konflikt, 

då de i grunden har samma intresse i företaget. 

 Baserat på ovanstående anser vi att ett varumärke med en tydlig corporate identity kan 

utvidgas utan att förlora sin befintliga image genom att utgå ifrån modellen ovan (figur 4) och 

komponenterna, target group identity, corporate identity och corporate image. Detta för att 

lyckas bli mer för fler.  

Figur 4: Att bli mer för fler (2010) 
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8. Reflektione r 
Vi kommer nu att diskutera uppsatsens genomförande, vad uppsatsen har bidragit till och ge 

förslag på framtida forskning. Dessutom kommer vi att bedöma uppsatsen utifrån de 

bedömningskriterier vi presenterade i metodkapitlet. Vi kommer även diskutera uppsatsens 

validitet då det är viktigt att vår studie verkligen har undersökt det som var avsikten att 

undersöka. Detta kapitel baseras enbart på våra egna åsikter och tankar kring 

arbetsprocessens gång.  

Vi upplever att denna uppsats har varit tacksam att skriva då vi sluppit hårda motgångar. Det 

finns flera anledningar till detta. Först och främst har vårt intresse för ämnesområdet varit 

stort, vilket har gjort oss engagerade i uppgiften. Vi har även upplevt att det har varit enkelt 

att hitta relevanta teorier på forskningsområdet då varumärken är ett aktuellt ämne. Dock har 

vi inte hittat några teorier som knyter samman de olika delarna, target group identity, 

corporate identity och corporate image, inom kontexten varumärkesutvidgning, vilket förde 

oss fram till forskningsfrågan. Vidare har vi haft en bra kontakt med Norrgavels ledning och 

främst Christer Olsson som har varit öppen och intresserad av att hjälpa oss i insamlingen av 

empirin. Då vi genomförde undersökningen upplevde vi efter hand en empirisk mättnad men 

trots detta tror vi att resultatet hade kunnat se annorlunda ut med ett större antal respondenter. 

Med detta syftar vi på både antalet kunder och butiker. Men vi finner även att det hade varit 

intressant att genomföra undersökningen på fler varumärken för att få en mer generell bild av 

problematiken. 

8.1 Uppsatsens bidrag 

Uppsatsen som helhet har bidragit på både ett teoretiskt och praktiskt plan. Vi har identifierat 

hur ett varumärke med en tydlig corporate identity kan utvidgas utan att förlora sin image, 

något det har saknats dominerande teorier om tidigare. Vi har även bidragit med en modell Att 

bli mer för fler (figur 4), vilken företag som står inför utmaningen att utvidga sitt varumärke 

kan finna stöd och vägledning i. Vi hoppas härmed att fler företag kan utvidga sitt varumärke 

utan att förlora varumärkets image och att fler företag på så sätt kan bli mer för fler. Med 

hjälp av ovanstående är vår förhoppning att Norrgavel kan uppnå sin dröm om att förmedla 

sin filosofi om inredning till en yngre målgrupp med en tunnare plånbok.  
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8.2 Framtida forskning 

Då våra resurser för att genomföra denna studie har varit begränsade föreslår vi att framtida 

forskning inriktar sig på att göra en liknande undersökning i större skala, både vad det gäller 

antalet respondenter och varumärken som står inför utmaningen att utvidgas.  

8.3 Bedömning av uppsatsen 

Eftersom denna undersökning har varit av kvalitativ karaktär med kvantitativt inslag kommer 

vi nu att diskutera kvaliteten av uppsatsen utifrån bedömningskriterierna; tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet, möjlighet att styrka och konfirmera resultatet och äkthet.  

 Vid bedömningen av uppsatsens tillförlitlighet vill vi poängtera att vi genomfört uppsatsen 

efter de riktlinjer vi har fått från Linnéuniversitetet. Vi har använt relevanta och tillförlitliga 

källor som vi noga hänvisat till under arbetets gång. Vi har dessutom haft kontinuerlig kontakt 

med vår kontaktperson, Christer Olsson, på Norrgavel då vi har lämnat lägesrapporter och 

diskuterat uppsatsens fortskridning. Vidare kommer vi nu att delge samtliga involverade 

parter resultatet. Detta inkluderar såväl företagets ledning och butikernas personal som vår 

handledare som guidat oss genom uppsatsens gång. 

 Vad gäller resultatets överförbarhet till liknande fall anser vi att modellen, Att bli mer för 

fler (figur 4), som uppsatsen mynnade ut i, kan hjälpa andra företag som står inför utmaningen 

att utvidga sitt varumärke. Det är dock viktigt att denna vid behov anpassas till det aktuella 

företagets verksamhet. 

 Under arbetets gång anser vi att vi har gett en noggrann redogörelse för hur 

undersökningen har genomförts. Med detta syftar vi både på informationen som finns att tillgå 

i uppsatsens metodkapitel, samt de bilagor vi bifogat. Med denna information anser vi att 

andra forskare har stor möjlighet att granska uppsatsen och att uppsatsens pålitlighet därför är 

hög.  

 En stor del av vårt arbete med denna uppsats har handlat om att ställa oss kritiska till både 

teoretisk och empirisk fakta för att finna olika infallsvinklar till den problematik som finns 

kring ämnet varumärkesutvidgning. Det faktum att vi är tre studenter som skrivit denna 

uppsats har bidragit till att vi har kunnat hålla en låg subjektivitet i denna process då ingens 

subjektiva åsikter har kunnat spegla resultatet av undersökningen.  

 Då det kommer till bedömningskriteriet angående äkthet menar vi att vi har lyckats hålla 

en neutral ställning i framställandet av undersökningens bild. Vi har ständigt ifrågasatt 

informationen som uppsatsen bygger på, något som har gjort att resultatet av studien faktiskt 
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kan bidra med något till Norrgavel som medverkat i undersökningen. Med detta syftar vi till 

den slutsats vi har dragit efter att ha genomfört en analys av problematiken uppsatsen bygger 

på. 

 Eftersom denna undersökning har fokuserats på personer utanför den akademiska världen 

var vi tvungna att översätta de teoretiska begreppen till ett mer vardagligt språk för att 

respondenterna inte skulle missförstå våra frågor. Därefter fick vi dessutom omvandla 

respondenternas svar till den empiri som utgör grunden för vår undersökning. Detta skulle 

kunna innebära att ett gap uppstår mellan vad vi menar och vad respondenterna menar. Dock 

anser vi att vi har varit tydliga i frågeformuleringarna och noga med operationaliseringen av 

undersökningen, samt fört utförliga diskussioner om betydelsen av respondenternas svar. 

Detta tror vi har gjort att gapet mellan våra och respondenternas tankar har blivit begränsat 

och att studien därför har undersökt det som var i avsikt att undersökas. 
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  Bilaga 1 

Enkäten fortsätter på baksidan  
 

Kundunder sökning Norrgavel   
 
För att på ett bättre sätt kunna möta våra kunders behov och efterfrågan genomför vi denna 
kundundersökning. Dina åsikter och tankar är mycket viktiga för oss i vårt arbete att utvecklas och vi 
önskar därför att få din hjälp genom att du fyller i följande enkät. Sätt tydliga kryss i rutan intill svars-
alternativet. Alla uppgifter du lämnar i enkäten är anonyma och kommer att behandlas konfidentiellt.  
 
1. Kön 
 Man  Kvinna 

2. Ålder 
 20-29  30-39  40-49  50-59  60-69  70-79  80 eller äldre 

3. Hur ser ditt familjeförhållande ut?  
 Gift  Sambo  Särbo  Singel 

4. Har du hemmaboende barn?  
 Ja  Nej 

5. Var bor du?  
 Storstad centralt  Medelstor stad   Landsbygd 
 Storstad förort    Mindre stad 

6. Vilken är din boendeform?   
 Hyresrätt  Bostadsrätt  Villa  Annat:   

7. Hur skulle du beskriva din inredningsstil?  
 Klassisk  Modern  Lantlig  Annat:   

8. Hur stor är din årsinkomst?  
 0 - 99 999 kr   300 000 – 399 999 kr  600 000 kr eller mer 
 100 000 - 199 999 kr  400 000 – 499 999 kr 
 200 000 – 299 999 kr  500 000 – 599 999 kr 

9. Hur mycket pengar spenderar du på inredningsartiklar under ett år?  
 0 - 4999 kr   10 000 – 19 999 kr  30 000 – 39 999 kr  
 5000 – 9999 kr   20 000 – 29 999 kr  40 000 kr eller mer 

10. Köper du inredningsmagasin regelbundet?  
 Ja  Nej 

11. Har du besökt någon av Norrgavels butiker tidigare?  
 Ja  Nej 

 11.a Om ja, hur ofta besöker du Norrgavel?  
 
      gånger/år 

 11.b Om nej, kände du till Norrgavel innan du kom in i butiken?  
  Ja  Nej 

12. Av vilken anledning besöker du Norrgavel?  
        
        

13. Vad förknippar du Norrgavel med?  
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14. Skiljer sig Norrgavels möbler från andra möbler? 
 Ja  Nej 

 14.a Om ja, hur tycker du att möblerna skiljer sig från andra? 
        
        

15. Har du bläddrat i Norrgavels senaste katalog (se bilden)?  
 Ja  Nej 

 15.a Om ja, vilken känsla tycker du att den förmedlar?  
       
        

16. Har du köpt någon möbel från Norrgavel?  
 Ja  Nej  Vet ej 

 16.a Om ja, vad har du köpt?  
        

 16.b Om nej eller vet ej, skulle du kunna tänka dig att köpa en möbel från Norrgavel?  
  Ja  Nej  Vet ej 

 16.c Om nej, varför kan du inte tänka dig att köpa något?  
        

17. Har du uppmärksammat den nya möbelserien ”Norrgavel – helt enkelt”?  
 Ja  Nej (om nej, gå vidare till fråga 20) 

 17.a Om ja, hur uppfattar du den?  
       
        

 17.b Om ja, hur uppfattar du den i förhållande till Norrgavels övriga möbler?  
        
        

18. Tycker du att möbelserien ”Norrgavel – helt enkelt” stämmer överens med din bild av Norrgavel?  
 Ja  Nej  Vet ej 

19. Har du köpt något ur ”Norrgavel – helt enkelt-serien”?  
 Ja  Nej  Vet ej 

 19.a Om ja, vad har du köpt?  
        

 19.b Om nej, skulle du kunna tänka dig att köpa något ur denna serie?  
  Ja  Nej  Vet ej 

 19.c Om nej, varför kan du inte tänka dig att köpa något?  
        

20. Har din uppfattning om Norrgavel förändrats under de senare åren? 
 Ja  Nej, den har inte förändrats  Vet ej, har inte känt till Norrgavel så länge 

 20.a Om ja, hur har din uppfattning förändrats?  
        
        

Tack för din hjälp! 
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Kodningsmall Kundunder sökning 
R0 [BUTIK] 

 0: Göteborg 

 1: Lammhult 

 2: Malmö 
 

R1 [KÖN] 

 0: Man 

 1: Kvinna 
 

R2 [ÅLDER] 

 0: 20-29 

 1: 30-39 

 2: 40-49 

 3: 50-59 

 4: 60-69 

 5: 70-79 

 6: 80 eller äldre 
 

R3 [CIVILSTÅND] 

 0: Gift 

 1: Sambo 

 2: Särbo 

 3: Singel 
 

R4 [HEMMABOENDE BARN] 

 0: Ja 

 1: Nej 
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R5 [BOSTADSORT] 

 0: Storstad centralt 

 1: Storstad förort 

 2: Medelstor stad 

 3: Mindre stad 

 4: Landsbygd 
 

R6 [BOENDEFORM] 

 0: Hyresrätt 

 1: Bostadsrätt 

 2: Villa 

 3: Annat 
 

R7 [INREDNINGSSTIL] 

 0: Klassisk 

 1: Modern 

 2: Lantlig 

 3: Annat 
 

R8 [ÅRSINKOMST] 

 0: 0-99 999 kr 

 1: 100 000-199 999 kr 

 2: 200 000-299 999 kr 

 3: 300 000-399 999 kr 

 4: 400 000-499 999 kr 

 5: 500 000-599 999 kr 

 6: 600 000 kr eller mer 
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R9 [INREDNINGSKOSTNAD PER ÅR] 

 0: 0-4 999 kr 

 1: 5 000-9 999 kr 

 2: 10 000-19 999 kr 

 3: 20 000-29 999 kr 

 4: 30 000-39 999 kr 

 5: 40 000 kr eller mer 
 

R10 [KÖPER_INREDNINGSMAGASIN_REGELBUNDET] 

 0: Ja 

 1: Nej 
 

R11 [TIDIGARE BESÖKT NORRGAVELBUTIK] 

 0: Ja 

 1: Nej 
 

R11A [HUR OFTA] 

 0: 1-5 ggr/år 

 1: 6-10 ggr/år 

 2: 11-15 ggr/år 

 3: 16-20 ggr/år 

 4: 21 ggr eller oftare 
 

R11B [KÄNDE TILL NORRGAVEL INNAN BESÖK] 

 0: Ja 

 1: Nej 
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R12 [ANLEDNING BESÖKA NORRGAVEL] 

[ANLEDNING_HANDLA] 

 0: Ja 

 1: Nej  

[ANLEDNING_INSPIRATION] 

 0: Ja 

 1: Nej  

[ANLEDNING_SVENSKTILLVERKAT] 

 0: Ja 

 1: Nej 

[ANLEDNING_MILJÖ] 

 0: Ja 

  1: Nej 
 

R13 [ASSOCIAIONER_TILL_NORRGAVEL] 

 [ASSOCIAIONER_KVALITET] 

0: Ja 

  1: Nej 

[ASSOCIAIONER_MILJÖMEDVETENHET] 

0: Ja 

  1: Nej 

[ASSOCIAIONER_SVENSKTHANTVERK] 

  0: Ja 

  1: Nej 

[ASSOCIAIONER_DYRT] 

0: Ja 

  1: Nej 

[ASSOCIAIONER_VETEJ] 

  0: Ja 

  1: Nej 
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R14 [SKILJER SIG NORRGAVELS MÖBLER] 

 0: Ja 

 1: Nej 
 

R14A [SKILLNAD] 

 [SKILLNAD_KVALITET] 

  0: Ja 

  1: Nej 

 [SKILLNAD_DESIGN] 

  0: Ja 

  1: Nej 

 [SKILLNAD_MILJÖMEDVETENHET] 

  0: Ja 

  1: Nej 

 [SKILLNAD_HANTVERK] 

  0. Ja 

  1: Nej 

  [SKILLNAD_DYRT] 

  0: Ja 

  1: Nej 
 

R15 [UPPMÄRKSAMMAT KATALOGEN] 

 0: Ja 

 1: Nej 
 

R15A [KÄNSLA KATALOGEN] 

[KÄNSLA_INSPIRERANDE] 

  0: Ja 

  1: Nej 

 [KÄNSLA_HARMONI] 

  0: Ja 

  1: Nej 
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 [KÄNSLA_KVALITET] 

  0: Ja 

  1: Nej 

 [KÄNSLA_DÅLIG FÄRG ÅTERGIVNING] 

  0: Ja 

  1: Nej 

 [KÄNSLA_NORRGAVELS UNIKA STIL] 

  0: Ja 

  1: Nej 

 [KÄNSLA_MILJÖMEDVETENHET] 

  0: Ja 

  1: Nej 
 

R16 [KÖPT NORRGAVEL] 

 0: Ja 

 1: Nej 

 2: Vet ej 
 

R16A [VAD KÖPT] 

 [KÖPT_MATPLATS]  

  0: Ja 

  1: Nej 

 [KÖPT_VARDAGSRUM] 

  0: Ja 

  1: Nej 

 [KÖPT_SOVRUM] 

  0: Ja 

  1: Nej 

 [KÖPT_FÖRVARING] 

  0: Ja 

  1: Nej 
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 [KÖPT_HALLMÖBLER] 

  0: Ja 

  1: Nej 

[KÖPT_KONTOR] 

  0: Ja 

  1: Nej 

 [KÖPT_BADRUM] 

  0: Ja 

  1: Nej 

 [KÖPT_HYLLSYSTEM] 

  0: Ja 

  1: Nej 

 [KÖPT_UTVALTSORTIMENT] 

  0: Ja 

  1: Nej 
 

R16B [VILL KÖPA NORRGAVEL] 

 0: Ja 

 1: Nej 

 2: Vet ej 
 

R16C [VARFÖR INTE KÖPA NORRGAVEL] 

  [VARFÖR INTE KÖPA NORRGAVEL_DYRT] 

  0: Ja 

  1: Nej 
 

R17[UPPMÄRKSAMMAT NORRGAVEL – HELT ENKELT] 

 0: Ja 

 1: Nej 
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R17A [UPPFATTNING NG HELT ENEKELT] 

 [UPPFATTNING_FIN] 

0: Ja 

  1: Nej 

[UPPFATTNING_ENKELHET] 

0: Ja 

  1: Nej 

[UPPFATTNING_BILLIG] 

0: Ja 

  1: Nej 

 [UPPFATTNING_KRÅNGLIG] 

  0: Ja 

  1: Nej 
 

R17B [FÖRHÅLLANDE TILL NORRGAVELS SORTIMENT] 

 [FÖRHÅLLANDE TILL NORRGAVELS SORTIMENT_ENKLARE] 

  0: Ja 

  1: Nej 

 [FÖRHÅLLANDE TILL NORRGAVELS SORTIMENT_BILLIGARE] 

0: Ja 

  1: Nej 

[FÖRHÅLLANDE TILL NORRGAVELS SORTIMENT_BRA KOMPLEMENT] 

  0: Ja 

  1: Nej 

[FÖRHÅLLANDE TILL NORRGAVELS SORTIMENT_DÅLIG KVALITET] 

  0: Ja 

  1: Nej 
 

R18 [ÖVERENSSTÄMMER MED NORRGAVELBILD] 

 0: Ja 

 1: Nej 

 2: Vet ej 
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R19 [KÖPT NORRGAVEL–HELT ENKELT] 

 0: Ja 

 1: Nej 

 2: Vet ej 
 

R19A [VAD KÖPT] 

 0: Matbord 

 1: Konsol 

 2: Hatthylla 

 3: Skohylla 
 

R19B [VILL KÖPA HELT ENKELT] 

 0: Ja 

 1: Nej 

 2: Vet ej 
 

R19C [VARFÖR INTE KÖPA HELT ENKELT] 

 

R20 [NORRGAVEL UPPFATTNING FÖRÄNDRATS] 

 0: Ja 

 1: Nej 

 2: Vet ej 
 

R20A [HUR] 

 [HUR_BREDARE SORTIMENT OCH MODERNARE] 

  0: Ja 

  1: Nej 

 [HUR_TILLGÄNGLIGARE] 

  0: Ja 

  1: Nej 

 [HUR_TAPPAT KÄNSLAN] 

  0: Ja 

  1: Nej 
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 [HUR_PRAKTISKA] 

  0: Ja 

  1: Nej 
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Personalunder sökning 

Göteborg 

1. Hur länge har du arbetat på Norrgavel? 

Tre månader 

2. Har du något huvudsakligt ansvarsområde i butiken? 

Anställd som säljare och ska ansvara för kunderna. 

3. Vad förknippar du med Norrgavel? 

En speciell känsla som är mer än bara möbler. Det är minimalistiska möbler som skapar en 

känsla i rummet. 

4. Har din syn på Norrgavel förändrats något under de senaste åren? 

Nej. 

5. Skiljer sig en möbel från Norrgavel från andra möbler? Hur skiljer de sig? 

Det skiljer sig inte så mycket mer än att det är gjort av material som är svanenmärkt. 

Textilierna i produkterna följer naturen. Möblerna bygger på medvetna materialval. Det finns 

en värdegrund bakom som handlar om att beakta rummet. Det ska vara kvalitet. Känslan 

mellan möblerna skiljer sig men den genomsyrar ändå hela sortimentet. 

6. Hur ser era typiska kunder ut? T.ex. ålder, kön, yrke… 

Har egentligen varit här för kort tid för att säga det. Men det finns i princip 3-4 olika 

målgrupper som handlar på Norrgavel.  

6.a Har era typiska kunder förändrats under de senaste åren? 

Denna fråga ställdes ej då respondenten ansågs ha arbetat för kort tid i företaget. 

6.b Vilka vanliga frågor får ni från kunderna? 

Mest om ytbehandlingar och vilken kvalitet klädseln på möblerna har. 

7. Vilken uppfattning märker du att kunderna har om Norrgavel? 

De är medvetna om miljön och har en grundläggande ideologi som stämmer med Norrgavels. 

8. Har du märkt om kundernas uppfattning om Norrgavel har förändrats under de 

senaste åren? 

Denna fråga ställdes ej då respondenten ansågs ha arbetat för kort tid i företaget. 



Bilaga 3 
 

9. Har era kunder uppmärksammat ”Norrgavel – helt enkelt”-serien? Hur har ni märkt 

av detta? 

Nej, de har inte uppmärksammat den på ett önskvärt sätt. 

10. Hur har ni marknadsfört ”Norrgavel – helt enkelt”? 

Vi har nog inte marknadsfört den på bästa sätt heller. 

11. Vilka reaktioner har ni fått från kunderna på möbelserien? 

Ej svarat. 

12. Vilka har kundernas reaktioner på den nya katalogen varit? 

Inte så mycket mer än att de kommer in i butiken för att hämta den. Vi har ju inget 

mätinstrument för att möta denna reaktion. 

13. Hur gör ni för att marknadsföra Norrgavel för att få in kunder i butiken? 

Ej svarat. 

14. Vilka signaler anser du att Norrgavel sänder ut till kunderna? 

Tänket om miljön och hänsyn mot miljön. Vi är nog generellt inte så duktiga på detta och 

behöver bli bättre på det. Vi vill ju hitta en ny målgrupp och vi är rätt säkra på att vi är på 

rätt väg. Nirvan har ju en tanke som han vill sända ut till kunderna, samtidigt måste vi i 

butikerna arbeta med att sända ut egna signaler till kunderna. 

15. Övrigt (här gavs respondenten möjligheten att tillägga något som vi inte frågat om) 

Norrgavel är ju generellt sett inget känt varumärke men de som intresserar sig för inredning 

vet vad Norrgavel är.  

      

Göteborg 

1. Hur länge har du arbetat på Norrgavel? 

Sedan 2006 då jag köpte butiken. 

2. Har du något huvudsakligt ansvarsområde i butiken? 

Äger butiken. Gör i princip allt från ekonomi till försäljning och planering av butiken. 

3. Vad förknippar du med Norrgavel? 

Hantverk och en massiv kvalitet. 
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4. Har din syn på Norrgavel förändrats något under de senaste åren? 

Nej det har den inte, åtminstone inte synen på Norrgavel som varumärke. 

5. Skiljer sig en möbel från Norrgavel från andra möbler? Hur skiljer de sig? 

Ja, till viss del men man kan ändå se likheter med andra möbler. Det finns ett helhetstänk med 

Norrgavels möbler som andra saknar men om man ser till en fristående möbel så finns många 

likheter med andra möbler. 

6. Hur ser era typiska kunder ut? T.ex. ålder, kön, yrke… 

De kunder som kommer in i butiken kan se ut precis hur som helst. De flesta som handlar 

något är dock 55+, driver eget företag och är akademiker, alt. är 35-45, egenföretagare eller 

chefer. Det är vanligt att våra kunder äger en egen bostad och när barnen blir äldre/flyttar 

hemifrån vill de satsa på att skaffa ny inredning. Det är även vanligt att de säljer en villa och 

flyttar till lägenhet (vanligtvis bostadsrätt mer centralt) eller renoverar ett fritidshus. 

6.a Har era typiska kunder förändrats under de senaste åren? 

Inte påtagligt. 

6.b Vilka vanliga frågor får ni från kunderna? 

Det är ofta produktspecifika frågor som hur möblerna tillverkas, leveranstider etc. och även 

frågor som rör miljön och vår svanenmärkning. 

7. Vilken uppfattning märker du att kunderna har om Norrgavel? 

Förvånansvärt få känner till Norrgavel. Därför försöker vi förmedla tänket inom Norrgavel 

till de kunder som kommer in i butiken. 

8. Har du märkt om kundernas uppfattning om Norrgavel har förändrats under de 

senaste åren? 

De har blivit mer miljömedvetna. 

9. Har era kunder uppmärksammat ”Norrgavel – helt enkelt”-serien? Hur har ni märkt 

av detta? 

Nej. 

10. Hur har ni marknadsfört ”Norrgavel – helt enkelt”? 

När den lanserades hade vi annonser i tidningar och banderoller i butiken. 
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11. Vilka reaktioner har ni fått från kunderna på möbelserien? 

Inga speciella. 

12. Vilka har kundernas reaktioner på den nya katalogen varit? 

Förvånansvärt få har uppmärksammat den. Vet inte om det är positivt eller negativt. 

13. Hur gör ni för att marknadsföra Norrgavel för att få in kunder i butiken? 

Vi har annonser i dagspress, främst GP och så finns vi på Eniro för kunder som söker där. 

14. Vilka signaler anser du att Norrgavel sänder ut till kunderna? 

Det är väl egentligen ganska vaga signaler. Men vi signalerar väl fräschhet, 

designmedvetenhet, miljömedvetenhet. Vet ärligt talat inte riktigt. 

15. Övrigt (här gavs respondenten möjligheten att tillägga något som vi inte frågat om) 

Jag tycker att det finns tre parametrar som vi behöver bli bättre på att kommunicera: 

- Pris 

- Kvalitet 

- Trend 

Men vi är för små för att ta reda på vart vi befinner oss just nu. 

      

Göteborg 

1. Hur länge har du arbetat på Norrgavel? 

8 år. 

2. Har du något huvudsakligt ansvarsområde i butiken? 

Köper in det utvalda sortimentet till vår butik och sitter även med i det centrala 

sortimentsrådet som beslutar om vad som ska köpas in som utvalt sortiment, står i kassan, 

håller snyggt i butiken och säljer. 

3. Vad förknippar du med Norrgavel? 

När jag började var det mest det visuella som tilltalade ögat. De senaste åren (främst de tre 

senaste) har det dock hänt mycket och jag upplever att miljötänket och sättet att konsumera 

har hamnat mer i fokus inom företaget. Idag går det dock lite för snabbt i kommunikationen 

och ibland uppfattar jag oss som att inte vara fullt så miljömedvetna som vi kommunicerar. 

Speciellt eftersom vi har svårt för att garantera att allt utvalt sortiment vi säljer produceras 

på samma premisser (etiskt etc) som Norrgavels egna produkter. 
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4. Har din syn på Norrgavel förändrats något under de senaste åren? 

Ja. Jag har ju varit med ett tag och jag upplever att det kommer fler kunder till oss, vilket är 

positivt. Däremot tycker jag att det är för stort fokus på det utvalda sortimentet och att 

Norrgavels egna möbler lätt kan försvinna bland alla andra saker. 

5. Skiljer sig en möbel från Norrgavel från andra möbler? Hur skiljer de sig? 

Norrgavels möbler innebär långsiktighet eftersom man lever med den länge. Man oljar, såpar 

och byter tyger och det blir som en livskamrat. Norrgavel hänger inte på trender heller, vilket 

är en skillnad från andra företag. 

6. Hur ser era typiska kunder ut? T.ex. ålder, kön, yrke… 

Det är ett ganska vitt spann av kunder. Många av dem som handlar har sparat länge till 

möblerna. Jag upplever dock att kunderna blir yngre och yngre men de flesta är fortfarande 

40-, 50-talister som flyttar från villa till bostadsrätt. 

6.a Har era typiska kunder förändrats under de senaste åren? 

Det är fler som känner till Norrgavel men i övrigt har det inte förändrats extremt mycket. 

6.b Vilka vanliga frågor får ni från kunderna? 

Ej svarat. 

7. Vilken uppfattning märker du att kunderna har om Norrgavel? 

Att vi säljer produkter som ska hålla länge. Det är ändå många kunder som bara går och 

kikar i butiken. Vi förespråkar att kunderna funderar länge innan köp.  Upplever även att 

kunderna ser priset som en stor ”grej”, vilket gör det ännu viktigare för dem att tänka över 

sina köp. 

8. Har du märkt om kundernas uppfattning om Norrgavel har förändrats under de 

senaste åren? 

Det är fler som känner till Norrgavel. Vissa anser att utvecklingen av företaget går för fort 

och att vi därför tappat en del av det som vi bygger på.  

9. Har era kunder uppmärksammat ”Norrgavel – helt enkelt”-serien? Hur har ni märkt 

av detta? 

Nej, inte jättemycket. Vi har sålt lite men inte alls så mycket som vi trodde att vi skulle göra. 

Kunderna reagerar ofta på att priset är så lågt i förhållande till våra andra möbler. Bordet 

uppskattas av vissa för att man kan måla det själv. Främst 30-40- åringar tilltalas av dem. 
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10. Hur har ni marknadsfört ”Norrgavel – helt enkelt”? 

Förra sommaren hade vi bordet och stolarna mer centralt i butiken tillsammans med 

skyltmaterial och så hade vi nog en annons i GP. 

11. Vilka reaktioner har ni fått från kunderna på möbelserien? 

De frågar om bakgrunden, vart de tillverkas, hur man ska behandla dem och vilken 

leveranstid de har. 

12. Vilka har kundernas reaktioner på den nya katalogen varit? 

Det är många som kommer in och hämtar den. Ibland är de besvikna över att vi inte har fått 

in allt som visas i katalogen (pga försenade leveranser). Vissa reagerar även på att färgerna 

på produkterna i katalogen inte riktigt överensstämmer med verkligheten. Den senaste 

vårkatalogen är dock bättre än förra katalogen. 

13. Hur gör ni för att marknadsföra Norrgavel för att få in kunder i butiken? 

Vi annonserar i GP. Vi har dock färre annonser nu än förr. Huvudkontoret styr även en del 

av kommunikationen. 

14. Vilka signaler anser du att Norrgavel sänder ut till kunderna? 

Att man ska tänka igenom sina val innan man satsar på att köpa nya möbler. Jag är själv en 

ganska dålig säljartyp men våra kunder vill inte heller ha gå-påiga säljare. Kunderna ska 

uppleva att det är de som väljer istället för att bli påprackade. Tycker även att vi 

kommunicerar att det är kvalitet på våra möbler och att det betalar sig över tid eftersom de 

håller länge. Vi vill säga att man inte ska köpa för köpandets skull. 

15. Övrigt (här gavs respondenten möjligheten att tillägga något som vi inte frågat om) 

Ej svarat. 

       

Göteborg 

1. Hur länge har du arbetat på Norrgavel? 

Sedan i december. 

2. Har du något huvudsakligt ansvarsområde i butiken? 

Just nu praktiserar jag och gör lite allt möjligt. Håller snyggt och säljer. Blir anställd i juni. 
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3. Vad förknippar du med Norrgavel? 

Miljötänkande och en medvetenhet kring inredning. 

4. Har din syn på Norrgavel förändrats något under de senaste åren? 

Nej, jag har känt till Norrgavel ganska länge och min bild har varit densamma över tid. 

5. Skiljer sig en möbel från Norrgavel från andra möbler? Hur skiljer de sig? 

De är ju svensktillverkade, stilrena och passar in överallt. Det är bra kvalitet och något helt 

annat än IKEA. 

6. Hur ser era typiska kunder ut? T.ex. ålder, kön, yrke… 

Det är ganska blandat men de flesta har gott om pengar. De har tänkt länge innan de köper 

en möbel. Många är även miljömedvetna. 

6.a Har era typiska kunder förändrats under de senaste åren? 

Ej svarat. 

6.b Vilka vanliga frågor får ni från kunderna? 

Vart möblerna är tillverkade och av vad de är tillverkade. 

7. Vilken uppfattning märker du att kunderna har om Norrgavel? 

Att vi har vackra möbler, att det är lugnt och harmoniskt i butiken. 

8. Har du märkt om kundernas uppfattning om Norrgavel har förändrats under de 

senaste åren? 

Nej. 

9. Har era kunder uppmärksammat ”Norrgavel – helt enkelt”-serien? Hur har ni märkt 

av detta? 

Nej, de har inte direkt uppmärksammat den. 

10. Hur har ni marknadsfört ”Norrgavel – helt enkelt”? 

Vi har skyltar uppsatta intill möblerna just nu. 

11. Vilka reaktioner har ni fått från kunderna på möbelserien? 

Ej svarat. 
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12. Vilka har kundernas reaktioner på den nya katalogen varit? 

De har reagerat på att färgerna på möblerna i katalogen inte helt stämmer överens med 

verkligheten. Många kunder kommer även in i butiken för att titta på något som de sett i 

katalogen. 

13. Hur gör ni för att marknadsföra Norrgavel för att få in kunder i butiken? 

Vi har veckans- och månadens vara, nyhetsbrev som mailas till kunderna och vi har skickat ut 

katalogen tillsammans med tre olika inredningsmagasin. 

14. Vilka signaler anser du att Norrgavel sänder ut till kunderna? 

Miljötänket och att vi gillar att kunderna köper nytt men att man ska tänka långsiktigt. 

15. Övrigt (här gavs respondenten möjligheten att tillägga något som vi inte frågat om) 

Ej svarat. 

       

Lammhult 

1. Hur länge har du arbetat på Norrgavel? 

Drygt tre år. 

2. Har du något huvudsakligt ansvarsområde i butiken? 

Butikschef men har inget ekonomiskt ansvar. Det sköter hon som är franchisetagare av 

butiken. 

3. Vad förknippar du med Norrgavel? 

Ekologi, äkthet och trovärdighet. 

4. Har din syn på Norrgavel förändrats något under de senaste åren?  

Ja, synen på kvalitet har förändrats. Nu anser jag att något som är av bra kvalitet ej behöver 

vara felfritt men måste vara hållbart och gå att laga. 

5. Skiljer sig en möbel från Norrgavel från andra möbler? Hur skiljer de sig? 

Ja, Norrgavels möbler har möjlighet till underhåll och förändring. 

6. Hur ser era typiska kunder ut? T.ex. ålder, kön, yrke… 

Kvinna 50+, ofta akademiker. 
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6.a Har era typiska kunder förändrats under de senaste åren? 

Nej, de är samma. 

6.b Vilka vanliga frågor får ni från kunderna? 

Är det samma priser som i Stockholm? Vart tillverkas möblerna? 

7. Vilken uppfattning märker du att kunderna har om Norrgavel? 

Att det är dyrt, bra kvalitet, enkla och tidlösa möbler och god miljö. Kunderna visar sig bry 

sig mindre om värdegrunden som konceptet bygger på. 

8. Har du märkt om kundernas uppfattning om Norrgavel har förändrats under de 

senaste åren? 

Nej, inte vad jag har märkt. 

9. Har era kunder uppmärksammat ”Norrgavel – helt enkelt”-serien? Hur har ni märkt 

av detta? 

Nej, de har inte uppmärksammat det nämnvärt. Kunderna verkar inte så intresserade av att 

köpa möbler hos oss som de sedan måste ytbehandla själva. Sedan serien introducerades har 

vi bara sålt ca 10 bord. 

10. Hur har ni marknadsfört ”Norrgavel – helt enkelt”? 

Vi har visat möblerna i butiken och även haft annonser lokalt (Småland och Blekinge). 

11. Vilka reaktioner har ni fått från kunderna på möbelserien? 

Ej svarat. 

12. Vilka har kundernas reaktioner på den nya katalogen varit? 

Mycket positiv, vi har fått mycket frågor om produkter i katalogen. 

13. Hur gör ni för att marknadsföra Norrgavel för att få in kunder i butiken? 

Annonserar i lokalpress. Problemet med detta är dock att vi har så stort upptagningsområde 

att annonserna blir väldigt dyra.  

14. Vilka signaler anser du att Norrgavel sänder ut till kunderna? 

Vi bearbetar mest de befintliga kunderna. Tycker att vi signalerar att Norrgavel är tidlös 

design och hållbara möbler. Varumärket däremot framhålls ej. 
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15. Övrigt (här gavs respondenten möjligheten att tillägga något som vi inte frågat om) 

Om vi ska lyckas att utveckla varumärket så måste vi börja med att marknadsföra oss mer och 

på andra sätt, t ex annonsering i inredningsmagasin för att bygga varumärket. Svårigheten 

för oss är att skapa en balansgång om vi ska kunna bygga varumärket utan att kunderna ska 

behöva betala för mycket för varumärket i sig. 

       

Lammhult 

1. Hur länge har du arbetat på Norrgavel? 

5 ½ år 

2. Har du något huvudsakligt ansvarsområde i butiken? 

Hålla snyggt i butiken och att sälja. 

3. Vad förknippar du med Norrgavel? 

Svanenmärkning, att det är ekologiskt och hållbart och att det är fina möbler. 

4. Har din syn på Norrgavel förändrats något under de senaste åren? 

Nej. 

5. Skiljer sig en möbel från Norrgavel från andra möbler? Hur skiljer de sig? 

Ja, de skiljer sig, det är gedigna och välgjorda möbler med en speciell design. 

6. Hur ser era typiska kunder ut? T.ex. ålder, kön, yrke… 

De är medelålders, ofta kvinnor 50+. 

6.a Har era typiska kunder förändrats under de senaste åren? 

Nej. 

6.b Vilka vanliga frågor får ni från kunderna? 

Om det är samma pris som i Stockholm, vilket det är och även frågor om ytbehandlingen på 

möblerna. 

7. Vilken uppfattning märker du att kunderna har om Norrgavel? 

De kommenterar ofta doften i butiken och tycker att det är fantastiskt. 
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8. Har du märkt om kundernas uppfattning om Norrgavel har förändrats under de 

senaste åren? 

Nej, men kunderna visar på ett större intresse för miljön och att köpa hållbara saker. 

9. Har era kunder uppmärksammat ”Norrgavel – helt enkelt”-serien? Hur har ni märkt 

av detta? 

Inte jättemycket. Några tycker att det är bra att det finns ett billigare alternativ. 

10. Hur har ni marknadsfört ”Norrgavel – helt enkelt”? 

Vi har inte direkt marknadsfört det. 

11. Vilka reaktioner har ni fått från kunderna på möbelserien? 

Ej svarat. 

12. Vilka har kundernas reaktioner på den nya katalogen varit? 

Att det är härliga färger. Sänggaveln på förstasidan är populär.  

13. Hur gör ni för att marknadsföra Norrgavel för att få in kunder i butiken? 

Vi annonserar, dels själva men även gemensamt med ”Möbelriket” (inkl. Svenssons och 

Nilssons i Lammhult) 

14. Vilka signaler anser du att Norrgavel sänder ut till kunderna? 

Att det är miljövänligt och av bra kvalitet. 

15. Övrigt (här gavs respondenten möjligheten att tillägga något som vi inte frågat om) 

Ej svarat. 

       

Malmö 

1. Hur länge har du arbetat på Norrgavel? 

11 år. 

2. Har du något huvudsakligt ansvarsområde i butiken? 

Ansvarar för det utvalda sortimentet; glas och porslin, textil som inte är Norrgavels eget, 

mattor, belysning etc. 
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3. Vad förknippar du med Norrgavel? 

Långsiktigt ansvar, både mot produkterna och kunden samt miljötänk (både den nära miljön 

och den miljön längre bort). 

4. Har din syn på Norrgavel förändrats något under de senaste åren? 

Vi har haft mycket interna förändringar. Just nu kan man fundera lite över vad som är på 

gång. Vi har t ex blivit mer professionella när det kommer till logistiken. Vi har mer öppna 

stilar som vänder sig till en bredare målgrupp. Från att vara ganska strama har vi skapat 

fyra uttryck som vi arbetar utifrån. Jag upplever att kunderna tycker att vi blivit mer 

kundvänliga. Vi har även yngre kunder än vi haft tidigare.  

5. Skiljer sig en möbel från Norrgavel från andra möbler? Hur skiljer de sig? 

Ja, enormt! När det kommer till miljö, kvalitet och pris skiljer vi oss mycket från andra, vilket 

vi också måste kommunicera mot våra kunder.  

6. Hur ser era typiska kunder ut? T.ex. ålder, kön, yrke… 

Vi har många stamkunder. De flesta är 40-45, har 1-2 barn, akademiker, ofta boende i Lund 

eller Limhamn eller i villa i olika ytterområden. 

6.a Har era typiska kunder förändrats under de senaste åren? 

Vi har fått mer kunder som bor centralt och i en lägre ålder än tidigare. Tror detta beror 

mycket på de nya uttrycken och på det utvalda sortimentet. 

6.b Vilka vanliga frågor får ni från kunderna? 

Ej svarat. 

7. Vilken uppfattning märker du att kunderna har om Norrgavel? 

Att vi säljer produkter av god kvalitet, god design, långsiktigt tänkande. Kunderna pratar om 

möblerna som långsiktiga investeringar, inte bara för sig själva utan även för kommande 

generationer. 

8. Har du märkt om kundernas uppfattning om Norrgavel har förändrats under de 

senaste åren? 

Jag upplever att de kan bli aningen nervösa när de märker att det är förändringar på gång 

(som nu t ex). Kunderna eftersöker en trygghet där de vet vad de får. 
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9. Har era kunder uppmärksammat ”Norrgavel – helt enkelt”-serien? Hur har ni märkt 

av detta? 

Nej. Tror detta beror på att de inte ser detta som Norrgavel. Vi har lärt våra kunder att våra 

möbler ska ses som en investering. 

10. Hur har ni marknadsfört ”Norrgavel – helt enkelt”? 

Mycket dåligt. Näst intill ingenting i butiken. Vi vill hellre sälja ett BAS-bord än tre-fyra Helt 

enkelt-bord. 

11. Vilka reaktioner har ni fått från kunderna på möbelserien? 

Ej svarat. 

12. Vilka har kundernas reaktioner på den nya katalogen varit? 

Positiv. Kunderna har fått mycket inspiration. Den skapar mer av en månadsmagasin-känsla 

och är fin att titta på men den skulle kunna vara mer informativ. 

13. Hur gör ni för att marknadsföra Norrgavel för att få in kunder i butiken? 

Tycker att Mikael bör svara på detta. 

14. Vilka signaler anser du att Norrgavel sänder ut till kunderna? 

Jag vet inte riktigt. Tror att kunderna är lite förvirrade. Det tar tid för dem att läsa av och 

förstå vad som är på gång i företaget.  

15. Övrigt (här gavs respondenten möjligheten att tillägga något som vi inte frågat om) 

Ej svarat. 

       

Malmö 

1. Hur länge har du arbetat på Norrgavel? 

12 år (drivit Malmö-butiken 12 år) 

2. Har du något huvudsakligt ansvarsområde i butiken? 

Jag driver butiken och gör det mesta förutom att ha hand om personal, bokföring och det 

utvalda sortimentet. 

3. Vad förknippar du med Norrgavel? 

Vackra produkter med en djup bakomliggande tanke. Vi kränger inte produkter. Främst 

tycker jag att det är en ekologisk känsla. Men för några år sedan var detta riskabelt att säga 
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till kunderna, de blev nästan rädda. Nu är detta dock ett av de största säljargumenten. Något 

som även är positivt nu är att det är kundernas påtryckningar som styr en del av utvecklingen. 

4. Har din syn på Norrgavel förändrats något under de senaste åren? 

Internt har kompetensen att driva ett företag ökat. Vi har blivit mer kommersiella och 

marknadsanpassade och sortimentet har växt. 

5. Skiljer sig en möbel från Norrgavel från andra möbler? Hur skiljer de sig? 

Det finns andra som försöker att göra möbler på ungefär samma sätt men formspråket skiljer 

sig och så är dessa även gedigna möbler. 

6. Hur ser era typiska kunder ut? T.ex. ålder, kön, yrke… 

De har ett intresse för möbler och en ekonomi som gör det möjligt för dem att köpa möblerna. 

De är 35-55, akademiker, oftast fler kvinnor än män (40/60) men fattar ändå besluten 

tillsammans. 

6.a Har era typiska kunder förändrats under de senaste åren? 

I och med att sortimentet har blivit mer uppdaterat har även våra kunder blivit yngre, vi når 

en bredare målgrupp nu. 

6.b Vilka vanliga frågor får ni från kunderna? 

Ej svarat. 

7. Vilken uppfattning märker du att kunderna har om Norrgavel? 

De flesta är väldigt pålästa om produkterna och kunniga. Många kommer in och beställer 

utan att ens kolla extremt mycket. 

8. Har du märkt om kundernas uppfattning om Norrgavel har förändrats under de 

senaste åren? 

Nej, inte mer än att de blivit mer medvetna om vår storhet. 

9. Har era kunder uppmärksammat ”Norrgavel – helt enkelt”-serien? Hur har ni märkt 

av detta? 

Nej, förvånansvärt lite. Kunderna upplever den nog nästan som lite störande eftersom dessa 

saker inte är lika fina som våra andra. 

10. Hur har ni marknadsfört ”Norrgavel – helt enkelt”? 

Inte speciellt mycket. Ekonomiskt är det bättre för oss att sälja BAS-borden. 
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11. Vilka reaktioner har ni fått från kunderna på möbelserien? 

Ej svarat. 

12. Vilka har kundernas reaktioner på den nya katalogen varit? 

Försäljningen gick extra bra när katalogen kom men vi har inte hört så mycket mer än så. 

13. Hur gör ni för att marknadsföra Norrgavel för att få in kunder i butiken? 

Främst annonsering i Sydsvenskan och Metro. Katalogerna har även skickats ut med 

inredningsmagasin. 

14. Vilka signaler anser du att Norrgavel sänder ut till kunderna? 

Den centrala marknadsföringen är nog ganska klen. För närvarande är ju Norrgavel AB 

under varumärkesuppbyggnad. Genom butikerna tycker jag att vi kommunicerar att vi finns 

här för de kunder som är intresserade av Norrgavel genom den marknadskommunikation som 

Norrgavel AB sänder ut. Tycker även att vi kommunicerar att vi är ett bra möbelföretag. Det 

ekologiska perspektivet ur värdegrunden är lätt att kommunicera men de andra två upplever 

vi är svårare. Dessa fungerar inte som argument för att sälja. Tror till och med att vi riskerar 

att skrämma bort en del kunder om vi börjar kommunicera t ex det existentiella perspektivet. 

Detta perspektiv fungerar bättre som en intern känsla inom företaget för att avspegla 

försäljningen. 

15. Övrigt (här gavs respondenten möjligheten att tillägga något som vi inte frågat om) 

Jag tycker att de tär synd att vi inte är större. Vi är värda mer. Vi är som möbelbranschens 

Petter som inte kan bli stor i Sverige. För att lyckas med att bli mer för fler anser jag att vi 

måste bli mer öppna och sälja möblerna i fler butiker, inte enbart i egna butiker. 

       

Malmö 

1. Hur länge har du arbetat på Norrgavel? 

12 år. 

2. Har du något huvudsakligt ansvarsområde i butiken? 

Ansvarar för personalen och äger butiken tillsammans med Mikael. 

3. Vad förknippar du med Norrgavel? 

En speciell känsla och enkelhet. 
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4. Har din syn på Norrgavel förändrats något under de senaste åren? 

Nej, snarare tycker jag att andra möbelföretag har ändrats. Internt har det dock hänt väldigt 

mycket. 

5. Skiljer sig en möbel från Norrgavel från andra möbler? Hur skiljer de sig? 

Våra möbler är Svanenmärkta, de är svenska och gjorda av gediget trä och så har vi en 

speciell färgskala. 

6. Hur ser era typiska kunder ut? T.ex. ålder, kön, yrke… 

Det är mest kvinnor i 30- till 40- års ålder. 

6.a Har era typiska kunder förändrats under de senaste åren? 

Ja, sortimentet har lockat till sig en yngre och bredare målgrupp. 

6.b Vilka vanliga frågor får ni från kunderna? 

Ej svarat. 

7. Vilken uppfattning märker du att kunderna har om Norrgavel? 

Jag upplever att kunderna har väldigt höga krav på oss. 

8. Har du märkt om kundernas uppfattning om Norrgavel har förändrats under de 

senaste åren? 

Nej, de har alltid reagerat på t ex leveranstiderna som är ganska långa. 

9. Har era kunder uppmärksammat ”Norrgavel – helt enkelt”-serien? Hur har ni märkt 

av detta? 

Nej. 

10. Hur har ni marknadsfört ”Norrgavel – helt enkelt”? 

Inte på något speciellt sätt. Vi har sålt lite av den men inte mycket. 

11. Vilka reaktioner har ni fått från kunderna på möbelserien? 

Ej svarat. 

12. Vilka har kundernas reaktioner på den nya katalogen varit? 

De uppskattar den och tycker att den är fin och inspirerande. 

13. Hur gör ni för att marknadsföra Norrgavel för att få in kunder i butiken? 

Annonsering och nyhetsbrev.  
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14. Vilka signaler anser du att Norrgavel sänder ut till kunderna? 

Enkelhet, trygghet och gedigna möbler. 

15. Övrigt (här gavs respondenten möjligheten att tillägga något som vi inte frågat om) 

Ej svarat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   	   Bilaga 4 

Observationsguide 

Vid besöken av butikerna har vi observerat följande aspekter hos kunderna. 

Göteborg 

Fokuserar kunderna på något speciellt i butiken?  

Majoriteten av kunderna följde ett naturligt varv i butiken och gick därmed genom hela 

butiken för att titta på allt. Flera kunder var uppenbart intresserade av specifika produkter som 

exempelvis utvalt badrumssortiment och kuddar, vilket det tittade extra länge på. 

Vilka är kunderna (kön, ålder)? 

Kunderna som passerade i butiken dagen då vi var där varierade väldigt mycket i ålder och 

kön. Många av besökarna var unga män och kvinnor i 30-års ålder men flera var även kvinnor 

i 50-års ålder eller äldre. 

Är kunderna ensamma eller kommer de in i sällskap i butiken?  

Vi var där mitt på dagen, vilket kan ha medfört att vi mest upplevde att det var 

vänner/väninnor som besökte butiken tillsammans, alltså inga par i bemärkelsen gifta eller 

sambos. Vanligast förekommande var dock att personerna besökte butiken utan sällskap. 

Hur länge är kunderna i butiken?  

Tiden som de tillbringade i butiken varierade ganska mycket beroende på om de skulle handla 

eller ej. Kunder som handlade tillbringade självklart längre tid i butiken (15 min) medan de 

som bara kikade tillbringade kortare tid i butiken (ca 5 min). Denna korta tid kan dock bero på 

att vi var där under lunchtid och strax efter, vilket medförde att besökarna slank in en liten 

stund. 

Är kunderna stressade när de befinner sig i butiken?  

Vi upplevde inte kunderna som stressade. De hade ett beteendemönster som visade på ett lugn 

men detta samtidig som de tittade i butiken ganska kort tid (detta kan förklaras med att de 

flesta besökare troligtvis hade lunchrast). Kunderna upplevdes strosa omkring i butiken. 
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Lammhult 

Fokuserar kunderna på något speciellt i butiken?  

I denna butik såg vi en tydligare till tendens till att kunderna fokuserade mest på möblerna 

och många hoppade till och med över att gå igenom den del av det utvalda sortimentet som 

innefattar porslin. 

Vilka är kunderna (kön, ålder)?  

Under dagen då vi besökte denna butik upplevde vi att kunderna främst var i övre 

medelåldern med undantag från ett fåtal yngre kunder. Majoriteten av besökarna var även 

kvinnor. 

Är kunderna ensamma eller kommer de in i sällskap i butiken?  

De flesta som besökte Lammhultsbutiken denna dag kom tillsammans med en partner eller 

vän. Vi kunde också avläsa att detta framförallt gällde de kunder som handlade något under 

sitt besök.  

Hur länge är kunderna i butiken?  

I denna butik spenderar kunderna lång tid med att strosa runt, titta och provsitta möblerna. 

Ofta 20 minuter och ibland över en halvtimme. Butiken utstrålar en hemtrevlig känsla med 

olika rumsmiljöer. Dessutom är det en stor butiksyta vilket gör att butikspersonalen inte har 

ständig uppsikt över kunderna. Detta kan göra att kunderna känner sig mer bekväma med att 

slå sig ner i exempelvis en soffa och diskutera vart den skulle kunna passa in i hemmet. 

Är kunderna stressade när de befinner sig i butiken?  

Absolut inte. Medan vi besökte butiken fick vi snarare känslan att kunderna var på utflykt i 

butiken och att de därför inte behövde stressa vidare på samma sätt som om butiken skulle 

ligga mitt inne i en stad och de bara går förbi.  
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Malmö 

Fokuserar kunderna på något speciellt i butiken?  

Av de kunder som besökte Malmöbutiken denna dag var det primära fokuset på möblerna i 

butiken. Innan de lämnade butiken stannade de dock till vid det utvalda sortimentet.  

Vilka är kunderna (kön, ålder)?  

I början av dagen bestod kunderna främst av medelålders kvinnor, ofta i sällskap med en 

väninna. Under eftermiddagen upplevde vi att medelåldern i butiken sjönk och att fler par 

kom in för att titta på möblerna.  

Är kunderna ensamma eller kommer de in i sällskap i butiken?  

Majoriteten av kunderna kom in i par, antingen man och kvinna eller tillsammans med en vän.  

 Hur länge är kunderna i butiken?  

Vi upplevde att kunderna befann sig i butiken en längre tid, cirka 10 min. Detta tror vi beror 

på att kunderna avslutade besöket vid det utvalda sortimentet som tar en stund att gå igenom.  

Är kunderna stressade när de befinner sig i butiken?  

Vi såg en tydlig tendens att kunderna var väldigt lugna i butiken och tog sig tid för att titta på 

möblerna. Detta kan bero på den harmoni som butiken utstrålar i form av lugn musik och 

doften av äggoljetemperan.  
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Intervju med Nirvan Richte r 2010-04-28 

1. Hur fick du idén att starta Norrgavel?	  

Anledningen till att jag startade Norrgavel var kort sagt för att jag inte hittade några möbler 

som jag själv ville ha. En vän frågade mig en gång vilka möbler jag skulle välja om jag fick 

en viss summa pengar, men jag hittade verkligen inget som jag ville ha. Jag längtade efter en 

form av uttryck som inte fanns i marknadens möbler. Visst fanns det fina möbler, men inte 

riktigt det jag sökte efter.   

Därmed kan man säga att Norrgavel är visionsstyrt. Jag eftersträvar att förverkliga en dröm, 

en dröm att kunna erbjuda marknaden de möbler som jag själv saknade. Det är inte den 

ekonomiska biten som driver mig, jag gör inte detta bara för att tjäna pengar. Okej, visst vill 

jag tjäna pengar, det vill väl alla. Men det är främst drömmen om att skapa som driver mig. 

2. Hur vill du att kunderna ska uppfatta Norrgavel?	  	  

Vi vill inte manipulera människor. Jag kan inte styra hur andra tänker och vilka 

uppfattningar andra har, det beror på vart i livet människan befinner sig.  

Sen vill jag givetvis att de ska tycka om möblerna och att vi är ett jäkligt bra möbelföretag. 

Den känsla jag vill förmedla försöker jag snarare förmedla genom möblerna istället för att 

försöka trycka in den i kunden direkt. På så sätt kan människan ta emot den information som 

man är redo för utan att vi är påträngande.  

3. Vad tror du att kunderna förknippar Norrgavel med?	  	  

Av Norrgavels tre värdegrunder, det humanistiska det ekologiska och det existentiella 

perspektivet, är det främst det ekologiska perspektivet som når fram till kunden. Detta 

eftersom dagens kunder har blivit allt mer miljömedvetna. Just den ekologiska biten har gjort 

att Norrgavel legat lite före i tiden. Kundernas miljömedvetenhet har förändrats de senast 

åren och det är först nu som man känner att man agerar på en marknad där kunderna 

värdesätter vad Norrgavel står för och är beredda att betala för en god miljö. Numera är det 

verkligen kunderna som trycker på att hela vårt sortiment ska vara svanenmärkt, därför 

försöker vi hela tiden jobba med att även vårt utvalda sortiment ska uppfylla detta krav. Detta 

är en härlig känsla! 
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Det existentiella perspektivet är absolut det som är svårast att förmedla, mycket eftersom 

dagens samhälle gör det svårt för människan att dra sig tillbaka och se till sitt eget inre 

behov.  

4. Varför vill du nå en bredare målgrupp med Norrgavel?	  	  

Det kändes ett tag som vi hade målat in oss i ett hörn utan att kunna komma därifrån. För att 

inte bli fast i detta hörn tror jag att vi måste börja arbeta med fler stilar och uttryck för att på 

så sätt nå ut till fler.  

5. Vad fick dig att ta steget till att nå fler människor?	  	  

Tidigare kan man säga att Norrgavel har tillhört en inriktning som kallas Wabi-Sabi. Detta 

innebär att möblerna aldrig är helt perfekta och att mindre fel ses som charmigt och äkta. 

Denna inriktning kan också sägas stå i motsats till modernismen som man tidigare har sett 

som helt oförenligt med Wabi-Sabi-konceptet. Men med tiden, när vi fick in lite nytt folk i 

företaget som såg saker ur andra perspektiv, insåg vi att även modernismen kunde vara kul 

och att Norrgavel kanske inte är så oförenlig med modernismen som vi tidigare trodde. Vi 

insåg då efter interna påtryckningar att Norrgavel kanske gick att bredda och det är viktigt 

att möta människors behov. Norrgavel får inte vara så speciellt att folk inte kan ta till sig det 

och vi måste anpassa oss efter det människor vill ha i sina hem. Detta visar att vi behöver 

utvidga sortimentet för att nå ut till fler.  

6. Vilken har Norrgavels målgrupp varit? 

De har varit väldigt ekologiskt och kvalitetsmässigt medvetna och de har en förmåga att 

kunna avläsa vad god kvalitet faktiskt är. Jag skulle även vilja påstå att de inte är överdrivet 

köpstarka. Självklart måste de ha en ekonomi som gör det möjligt att handla möbler hos oss, 

men de tänker igenom sina köpbeslut och lever med sina möbler. Sedan skulle jag även vilja 

säga att de har en stark existentiell ståndpunkt vilket gör att de tycker att det finns mer i livet 

än bara möbler.  

7. Vilka nya kunder är det ni vill nå med de nya satsningarna? 
De nya kunderna är mer trendmedvetna och tycker att trender är viktiga i livet. De väljer 

Norrgavels möbler för att de tycker att de passar in i de trender som finns, inte på grund av 

värdegrunden. Men samtidigt är det oerhört viktigt att vi inte går ifrån vår värdegrund för att 

de gamla kunderna fortfarande ska känna igen sig. Ett exempel på denna nya kundgrupp är 

faktiskt min dotter, Sofie. Det var faktiskt hon som på sätt och vis startade upp dessa tankar 

om att vi kanske behöver anpassa oss mer efter vad kunderna vill ha. Historien började när 
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hon skulle flytta hemifrån och hon helt plötsligt sa att hon inte vill ha en soffa från Norrgavel. 

Hon ville hellre ha en soffa som var mysig att krypa upp i och där man kunde chilla med 

kompisar. På så sätt kom soffa 100 till världen.  

7a. Tror du att det kan uppstå konflikter mellan de olika målgrupperna? 

Det gäller att agera smart för att detta inte ska uppstå. Vi vill inte att värdegrunden går 

förlorad eller att våra gamla kunder ska lämna oss. Men vi måste samtidigt vara öppna för 

förändringar och därför låter vi främst trenderna visa sig genom textiler som kan bytas ut 

eller i ljusstakar som inte är lika krävande som en hel soffstomme. En ljusstake är inte lika 

farlig om den blir omodern, det är inte hela världen om man väljer att byta ut den.  

8. Hur vill ni att kunderna ska uppfatta de förändringar som skett? 

Kort sagt vill jag att gamla kunder ska känna igen sig och att nya kunder ska se Norrgavel 

som ett alternativ. Viktigt är att vi inte frångår värdegrunden! 

9. Har ni fått någon respons på vad kunderna tycker om de nya satsningarna?  

Jag vet inte, det får ni fråga Christer (Olsson) om. Jag har valt att enbart fokusera på VD-

rollen och formgivningen. Man måste våga dela upp ansvarsområdena för att man ska orka 

med att driva ett företag som Norrgavel.  

Vi frågade sedan Richter om han ville tillägga något, något som han tyckte att vi hade 

missat eller som han gärna ville poängtera. 

Det största inom Norrgavel är den tredje värdegrunden, det existentiella perspektivet. Detta 

har vi dock inte nått fram med än, vilket är synd. Detta perspektiv skulle ge svar på mycket till 

många människor. Man måste se till bakgrunden till allt, vad är livet till exempel? För att 

kunna leva i en kultur som hanterar detta måste frågorna ställas på ett mycket djupare plan. 

Vad är det som är verkligt egentligen? Man måste gå djupare in i sig själv och se 

glädjeämnen i icke-materiella saker. Men jag är helt övertygad om att det kommer komma 

förr eller senare!  
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Norrgavel - helt enkelt 
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Resultat av kundundersökning 

Frekvenstabellerna presenteras i samma ordning nedan som i empirikapitlet. 

Norrgave ls  målgrupp 

 
Kön 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Man 32 26,0 26,2 26,2 

Kvinna 90 73,2 73,8 100,0 

Valid 

Total 122 99,2 100,0  

Missing System 1 ,8   

Total 123 100,0   

 

Ålder 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

20-29 13 10,6 10,6 10,6 

30-39 25 20,3 20,3 30,9 

40-49 26 21,1 21,1 52,0 

50-59 28 22,8 22,8 74,8 

60-69 29 23,6 23,6 98,4 

70-79 2 1,6 1,6 100,0 

Valid 

Total 123 100,0 100,0  

 
Civilstånd 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Gift 73 59,3 59,3 59,3 

Sambo 28 22,8 22,8 82,1 

Särbo 2 1,6 1,6 83,7 

Singel 20 16,3 16,3 100,0 

Valid 

Total 123 100,0 100,0  

 
 
 
 

Hemmaboende barn 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 53 43,1 43,1 43,1 

Nej 70 56,9 56,9 100,0 

Valid 

Total 123 100,0 100,0  
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Bostadsort 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Storstad centralt 36 29,3 29,3 29,3 

Storstad förort 29 23,6 23,6 52,8 

Medelstor stad 23 18,7 18,7 71,5 

Mindre stad 25 20,3 20,3 91,9 

Landsbygd 10 8,1 8,1 100,0 

Valid 

Total 123 100,0 100,0  

 
Boendeform 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Hyresrätt 10 8,1 8,1 8,1 

Bostadsrätt 39 31,7 31,7 39,8 

Villa 71 57,7 57,7 97,6 

Annat 3 2,4 2,4 100,0 

Valid 

Total 123 100,0 100,0  

 
Inredningsstil 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Klassisk 23 18,7 18,7 18,7 

Modern 34 27,6 27,6 46,3 

Lantlig 9 7,3 7,3 53,7 

Annat 57 46,3 46,3 100,0 

Valid 

Total 123 100,0 100,0  
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Årsinkomst 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

0-99  999 kr 7 5,7 5,7 5,7 

100 000- 199 999 kr 10 8,1 8,2 13,9 

200 000- 299 999 kr 28 22,8 23,0 36,9 

300 000- 399 999 kr 37 30,1 30,3 67,2 

400 000- 499 999 kr 17 13,8 13,9 81,1 

500 000- 599 999  kr 8 6,5 6,6 87,7 

600 000 kr - 15 12,2 12,3 100,0 

Valid 

Total 122 99,2 100,0  

Missing System 1 ,8   

Total 123 100,0   

 
Inredningskostnad/år 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

0-4 999 kr 24 19,5 21,1 21,1 

5000- 9 999 kr 22 17,9 19,3 40,4 

10 000- 19 999 kr 33 26,8 28,9 69,3 

20 000- 29 999 kr 13 10,6 11,4 80,7 

30 000- 39 999 kr 10 8,1 8,8 89,5 

40 000 kr eller mer 12 9,8 10,5 100,0 

Valid 

Total 114 92,7 100,0  

Missing System 9 7,3   

Total 123 100,0   

 
Inredningsmagasin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 50 40,7 41,7 41,7 

Nej 70 56,9 58,3 100,0 

Valid 

Total 120 97,6 100,0  

Missing System 3 2,4   

Total 123 100,0   

 
Tidigare Besökt Norrgavel Butik 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 121 98,4 98,4 98,4 

Nej 2 1,6 1,6 100,0 

Valid 

Total 123 100,0 100,0  
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Kände till Norrgavel innan besök i butik 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 2 1,6 100,0 100,0 

Missing System 121 98,4   

Total 123 100,0   

 
Hur ofta besöker du Norrgavel? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1-5 76 61,8 68,5 68,5 

6-10 17 13,8 15,3 83,8 

11-15 10 8,1 9,0 92,8 

16-20 2 1,6 1,8 94,6 

21- 6 4,9 5,4 100,0 

Valid 

Total 111 90,2 100,0  

Missing System 12 9,8   

Total 123 100,0   

 

Andledning_Handla 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 48 39,0 42,1 42,1 

Nej 66 53,7 57,9 100,0 

Valid 

Total 114 92,7 100,0  

Missing System 9 7,3   

Total 123 100,0   

 
Anledning_Inspiration 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 87 70,7 76,3 76,3 

Nej 27 22,0 23,7 100,0 

Valid 

Total 114 92,7 100,0  

Missing System 9 7,3   

Total 123 100,0   
 

Anledning_Svensktillverkat 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 10 8,1 8,8 8,8 

Nej 104 84,6 91,2 100,0 

Valid 

Total 114 92,7 100,0  

Missing System 9 7,3   

Total 123 100,0   
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Anledning_Miljö 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 4 3,3 3,5 3,5 

Nej 110 89,4 96,5 100,0 

Valid 

Total 114 92,7 100,0  

Missing System 9 7,3   

Total 123 100,0   

 
Associationer _Kvalitet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 66 53,7 53,7 53,7 

Nej 57 46,3 46,3 100,0 

Valid 

Total 123 100,0 100,0  

 

Associationer _Miljömedvetenhet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 37 30,1 30,1 30,1 

Nej 86 69,9 69,9 100,0 

Valid 

Total 123 100,0 100,0  

Associationer _Svenskt Hantverk 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 91 74,0 74,0 74,0 

Nej 32 26,0 26,0 100,0 

Valid 

Total 123 100,0 100,0  

Associationer _Dyrt 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 11 8,9 8,9 8,9 

Nej 112 91,1 91,1 100,0 

Valid 

Total 123 100,0 100,0  

Associationer _Vet ej 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 6 4,9 4,9 4,9 

Nej 117 95,1 95,1 100,0 

Valid 

Total 123 100,0 100,0  
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Norrgave ls  image  

Skiljer sig Norrgavel möbler 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 111 90,2 96,5 96,5 

Nej 4 3,3 3,5 100,0 

Valid 

Total 115 93,5 100,0  

Missing System 8 6,5   

Total 123 100,0   

 
Skillnad_ Kvalitet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 31 25,2 30,4 30,4 

Nej 71 57,7 69,6 100,0 

Valid 

Total 102 82,9 100,0  

Missing System 21 17,1   

Total 123 100,0   

 
Skillnad_ Design 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 70 56,9 68,6 68,6 

Nej 32 26,0 31,4 100,0 

Valid 

Total 102 82,9 100,0  

Missing System 21 17,1   

Total 123 100,0   
 
 

 

 

Skillnad_ Svenskt Hantverk 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 35 28,5 34,3 34,3 

Nej 67 54,5 65,7 100,0 

Valid 

Total 102 82,9 100,0  

Missing System 21 17,1   

Total 123 100,0   
 

Skillnad_ Miljömedvetenhet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 22 17,9 21,6 21,6 

Nej 80 65,0 78,4 100,0 

Valid 

Total 102 82,9 100,0  

Missing System 21 17,1   

Total 123 100,0   
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Skillnad_ Dyrt 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 3 2,4 2,9 2,9 

Nej 99 80,5 97,1 100,0 

Valid 

Total 102 82,9 100,0  

Missing System 21 17,1   

Total 123 100,0   

 
Katalogen 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 38 30,9 32,5 32,5 

Nej 79 64,2 67,5 100,0 

Valid 

Total 117 95,1 100,0  

Missing System 6 4,9   

Total 123 100,0   

 
Känsla_ Inspirerande 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 14 11,4 43,8 43,8 

Nej 18 14,6 56,3 100,0 

Valid 

Total 32 26,0 100,0  

Missing System 91 74,0   

Total 123 100,0   

 
Känsla_ Harmoni 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 14 11,4 43,8 43,8 

Nej 18 14,6 56,3 100,0 

Valid 

Total 32 26,0 100,0  

Missing System 91 74,0   

Total 123 100,0   

 
Känsla_ Kvalitet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 9 7,3 28,1 28,1 

Nej 23 18,7 71,9 100,0 

Valid 

Total 32 26,0 100,0  

Missing System 91 74,0   

Total 123 100,0   
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Känsla_ Dålig Färgåtergivning 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 2 1,6 6,3 6,3 

Nej 30 24,4 93,8 100,0 

Valid 

Total 32 26,0 100,0  

Missing System 91 74,0   

Total 123 100,0   

 
Känsla_ Norrgavels Unika Stil 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 12 9,8 37,5 37,5 

Nej 20 16,3 62,5 100,0 

Valid 

Total 32 26,0 100,0  

Missing System 91 74,0   

Total 123 100,0   

 
Känsla_ Miljömedvetenhet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 2 1,6 6,3 6,3 

Nej 30 24,4 93,8 100,0 

Valid 

Total 32 26,0 100,0  

Missing System 91 74,0   

Total 123 100,0   

Köpt Norrgavel 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 93 75,6 79,5 79,5 

Nej 23 18,7 19,7 99,1 

Vet ej 1 ,8 ,9 100,0 

Valid 

Total 117 95,1 100,0  

Missing System 6 4,9   

Total 123 100,0   

Köpt_ Sovrum 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 23 18,7 26,7 26,7 

Nej 63 51,2 73,3 100,0 

Valid 

Total 86 69,9 100,0  

Missing System 37 30,1   

Total 123 100,0   
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Köpt_ Hyllsystem 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 26 21,1 30,2 30,2 

Nej 60 48,8 69,8 100,0 

Valid 

Total 86 69,9 100,0  

Missing System 37 30,1   

Total 123 100,0   

 
Köpt_ Utvalt sortiment 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 39 31,7 45,3 45,3 

Nej 47 38,2 54,7 100,0 

Valid 

Total 86 69,9 100,0  

Missing System 37 30,1   

Total 123 100,0   

 
Köpt_ Badrum 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 1 ,8 1,2 1,2 

Nej 85 69,1 98,8 100,0 

Valid 

Total 86 69,9 100,0  

Missing System 37 30,1   

Total 123 100,0   

 
Köpt_ Vardagsrum 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 30 24,4 34,9 34,9 

Nej 56 45,5 65,1 100,0 

Valid 

Total 86 69,9 100,0  

Missing System 37 30,1   

Total 123 100,0   

 
Köpt_ Hallmöbler 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 14 11,4 16,3 16,3 

Nej 72 58,5 83,7 100,0 

Valid 

Total 86 69,9 100,0  

Missing System 37 30,1   

Total 123 100,0   
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Köpt_ Kontor 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 5 4,1 5,8 5,8 

Nej 81 65,9 94,2 100,0 

Valid 

Total 86 69,9 100,0  

Missing System 37 30,1   

Total 123 100,0   

Köpt_ Matplats 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 35 28,5 40,7 40,7 

Nej 51 41,5 59,3 100,0 

Valid 

Total 86 69,9 100,0  

Missing System 37 30,1   

Total 123 100,0   

Köpt_Förvaring 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 17 13,8 19,8 19,8 

Nej 69 56,1 80,2 100,0 

Valid 

Total 86 69,9 100,0  

Missing System 37 30,1   

Total 123 100,0   

Vill köpa Norrgavel 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 19 15,4 90,5 90,5 

Nej 1 ,8 4,8 95,2 

Vet ej 1 ,8 4,8 100,0 

Valid 

Total 21 17,1 100,0  

Missing System 102 82,9   

Total 123 100,0   
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Varför inte köpa Norrgavel_ Dyrt 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 1 ,8 100,0 100,0 

Missing System 122 99,2   

Total 123 100,0   

 
Uppmärksammat Norrgavel- Helt Enkelt 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 22 17,9 18,8 18,8 

Nej 95 77,2 81,2 100,0 

Valid 

Total 117 95,1 100,0  

Missing System 6 4,9   

Total 123 100,0   

 

Uppfattning_ Fin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 12 9,8 80,0 80,0 

Nej 3 2,4 20,0 100,0 

Valid 

Total 15 12,2 100,0  

Missing System 108 87,8   

Total 123 100,0   

Uppfattning_ Enkelhet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 1 ,8 6,7 6,7 

Nej 14 11,4 93,3 100,0 

Valid 

Total 15 12,2 100,0  

Missing System 108 87,8   

Total 123 100,0   

Uppfattning_ Billig 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 3 2,4 20,0 20,0 

Nej 12 9,8 80,0 100,0 

Valid 

Total 15 12,2 100,0  

Missing System 108 87,8   

Total 123 100,0   
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Uppfattning_ Krånglig 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 2 1,6 13,3 13,3 

Nej 13 10,6 86,7 100,0 

Valid 

Total 15 12,2 100,0  

Missing System 108 87,8   

Total 123 100,0   

 

Förhållande till Norrgavels Sortiment_ Bra komplement 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 9 7,3 64,3 64,3 

Nej 5 4,1 35,7 100,0 

Valid 

Total 14 11,4 100,0  

Missing System 109 88,6   

Total 123 100,0   

 
Förhållande till Norrgavels Sortiment_ Dålig kvalitet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 1 ,8 7,1 7,1 

Nej 13 10,6 92,9 100,0 

Valid 

Total 14 11,4 100,0  

Missing System 109 88,6   

Total 123 100,0   

 
Förhållande till Norrgavels Sortiment_ Billigare 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 2 1,6 14,3 14,3 

Nej 12 9,8 85,7 100,0 

Valid 

Total 14 11,4 100,0  

Missing System 109 88,6   

Total 123 100,0   

 
 
 

Förhållande till Norrgavels Sortiment_ Enkelhet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 4 3,3 28,6 28,6 

Nej 10 8,1 71,4 100,0 

Valid 

Total 14 11,4 100,0  

Missing System 109 88,6   

Total 123 100,0   
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Överensstämmer denna serie med din bild av Norrgavel 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 11 8,9 68,8 68,8 

Nej 1 ,8 6,3 75,0 

Vet ej 4 3,3 25,0 100,0 

Valid 

Total 16 13,0 100,0  

Missing System 107 87,0   

Total 123 100,0   

 
Köpt Norrgavel –Helt Enkelt 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 1 ,8 5,6 5,6 

Nej 16 13,0 88,9 94,4 

Vet ej 1 ,8 5,6 100,0 

Valid 

Total 18 14,6 100,0  

Missing System 105 85,4   

Total 123 100,0   

 
Vad Köpt från Norrgavel- helt Enkelt 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Hatthylla 1 ,8 100,0 100,0 

Missing System 122 99,2   

Total 123 100,0   

 
Vill köpa Norrgavel- Helt Enkelt 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 15 12,2 93,8 93,8 

Vet ej 1 ,8 6,3 100,0 

Valid 

Total 16 13,0 100,0  

Missing System 107 87,0   

Total 123 100,0   

 
Norrgavels Uppfattning Förändras 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 18 14,6 15,4 15,4 

Nej 89 72,4 76,1 91,5 

Vet ej 10 8,1 8,5 100,0 

Valid 

Total 117 95,1 100,0  

Missing System 6 4,9   

Total 123 100,0   
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Hur_ Bredare sortiment och modernare 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 9 7,3 50,0 50,0 

Nej 9 7,3 50,0 100,0 

Valid 

Total 18 14,6 100,0  

Missing System 105 85,4   

Total 123 100,0   

 

Hur_ Tillgängligare 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 4 3,3 22,2 22,2 

Nej 14 11,4 77,8 100,0 

Valid 

Total 18 14,6 100,0  

Missing System 105 85,4   

Total 123 100,0   

Hur_ Tappat Känslan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 7 5,7 38,9 38,9 

Nej 11 8,9 61,1 100,0 

Valid 

Total 18 14,6 100,0  

Missing System 105 85,4   

Total 123 100,0   

Hur_ Praktiska 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 1 ,8 5,6 5,6 

Nej 17 13,8 94,4 100,0 

Valid 

Total 18 14,6 100,0  

Missing System 105 85,4   

Total 123 100,0   
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Norrgavel s  Läns stol 
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Analys av kundundersökningen 

Crosstabsen och chi2 testerna presenteras i den ordning som de diskuteras analyskapitlet. 

 

Target group identity 

 

Bostadsort x Boendeform  
Count 

Boendeform  
Hyresrätt Bostadsrätt Villa Annat Total 

Storstad centralt 4 25 5 2 36 
Storstad förort 1 4 24 0 29 
Medelstor stad 4 8 11 0 23 
Mindre stad 1 2 22 0 25 

Bostadsort 

Landsbygd 0 0 9 1 10 
Total 10 39 71 3 123 

      
 

Chi-Square Tests 

 

Value df 
Asymp. Sig.  

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 58,667a 12 ,000 
Likelihood Ratio 65,533 12 ,000 

Linear-by-Linear Association 16,669 1 ,000 
N of Valid Cases 123   

a. 11 cells (55,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is ,24. 

 

Kön x Ålder 
 

  Ålder 
  20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 Total 

Man 6 4 5 6 11 0 32 

Kvinna 7 21 21 21 18 2 90 

Kön 

Total 13 25 26 27 29 2 122 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig.  

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,665a 5 ,176 
Likelihood Ratio 7,923 5 ,161 

Linear-by-Linear Association ,052 1 ,820 
N of Valid Cases 122   

a. 3 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,52. 
 
 

Kön x Årsinkomst 

 

Årsinkomst  
0-99.000 

kr 
100 000- 

199.000 kr 
200.000- 

299.000 kr 
300.000- 

399.000 kr 
400.000- 

499.000 kr 
500.000- 

599.000 kr 600.000 kr - Total 
Man 2 0 3 12 3 2 10 32 Kön 
Kvinna 5 10 25 25 13 6 5 89 

Total 7 10 28 37 16 8 15 121 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig.  
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 20,826a 6 ,002 
Likelihood Ratio 22,192 6 ,001 

Linear-by-Linear Association 10,897 1 ,001 
N of Valid Cases 121   

a. 5 cells (35,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,85. 

 
Årsinkomst x Ålder 

 
Ålder  

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 Total 

0-99.000 kr 4 1 1 0 1 0 7 
100.000- 199.000 kr 1 1 2 1 4 1 10 
200.000- 299.000 kr 3 7 5 7 5 1 28 
300.000- 399.000 kr 4 8 7 10 8 0 37 
400.000- 499.000 kr 1 4 3 6 3 0 17 
500.000- 599.000 kr 0 2 2 1 3 0 8 

Årsinkomst 

600.000 kr - 0 2 5 3 5 0 15 

Total 13 25 25 28 29 2 122 

 



  Bilaga 9 

 

 
Chi-Square Tests 

 

Value df 
Asymp. Sig.  

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 33,980a 30 ,282 
Likelihood Ratio 29,589 30 ,487 

Linear-by-Linear Association 3,011 1 ,083 
N of Valid Cases 122   

a. 34 cells (81,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,11. 
 
 
 

Årsinkomst x Inredningskostnad per år  
 

  Inredningskostnad per år 
  0-4 999 kr 5000- 9 999 kr 10 000- 19 999 kr 20 000- 29 999 kr 30 000- 39 999 kr 40 000 kr eller mer Total 

0-99.999 kr 3 1 2 1 0 0 7 

100.000- 199.999 kr 5 0 1 1 0 1 8 

200.000- 299.999 kr 6 5 10 3 1 1 26 

300.000- 399.999 kr 6 11 9 5 5 0 36 

400.000- 499.999 kr 2 2 5 2 3 1 15 

500.000- 599.999 kr 1 1 1 1 0 3 7 

600.000 kr - 0 2 5 0 1 6 14 

Årsinkomst 

Total 23 22 33 13 10 12 113 

 
Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig.  

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 53,766a 30 ,005 
Likelihood Ratio 54,332 30 ,004 

Linear-by-Linear Association 17,629 1 ,000 
N of Valid Cases 113   

a. 36 cells (85,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,62. 
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Inredningskostnad per år x Inredningsmagasin  
 

  
Inredningsmagasin 

  
Ja Nej Total 

0-4 999 kr 6 18 24 

5000- 9 999 kr 8 14 22 

10 000- 19 999 15 17 32 

20 000- 29 999 kr 6 7 13 

30 000- 39 999 kr 5 5 10 

40 000 kr eller mer 5 6 11 

Inrednings kostnad per år 

Total 45 67 112 

 
Chi-Square Tests 

 

Value df 
Asymp. Sig.  

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,753a 5 ,586 
Likelihood Ratio 3,880 5 ,567 

Linear-by-Linear Association 2,429 1 ,119 
N of Valid Cases 112   

a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,02. 
 
 

Inredningsstil x Boendeform  
 

  Boendeform 

  Hyresrätt Bostadsrätt Villa Annat Total 

Klassisk 2 6 15 0 23 

Modern 3 14 16 1 34 

Lantlig 0 3 5 1 9 

Annat 5 16 35 1 57 

Inredningsstil 

Total 10 39 71 3 123 

 
Chi-Square Tests 

 

Value df 
Asymp. Sig.  

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,741a 9 ,664 
Likelihood Ratio 6,713 9 ,667 

Linear-by-Linear Association ,150 1 ,698 
N of Valid Cases 123   

a. 9 cells (56,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,22. 

 
 



  Bilaga 9 

Inredningsstil x Civilstånd 
 

  
Civilstånd 

  
Gift Sambo Särbo Singel Total 

Klassisk 13 5 1 4 23 

Modern 18 13 0 3 34 

Lantlig 6 2 0 1 9 

Annat 36 8 1 12 57 

Inredningsstil 

Total 73 28 2 20 123 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,861a 9 ,362 
Likelihood Ratio 10,105 9 ,342 

Linear-by-Linear Association ,048 1 ,827 
N of Valid Cases 123   

a. 7 cells (43,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,15. 

 
Bostadsort x Hur ofta  

 

  
Hur ofta  

  
1-5 6-10 11-15 16-20 21- Total 

Storstad centralt 9 8 6 1 5 29 

Storstad förort 21 4 3 0 1 29 

Medelstor stad 21 1 0 0 0 22 

Mindre stad 20 1 1 1 0 23 

Landsbygd 5 3 0 0 0 8 

Bostadsort 

Total 76 17 10 2 6 111 

 
 
 

 
 
 

Chi-Square Tests 
 

Value df 
Asymp. Sig.  

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,861a 9 ,362 
Likelihood Ratio 10,105 9 ,342 

Linear-by-Linear Association ,048 1 ,827 
N of Valid Cases 123   

a. 7 cells (43,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,15. 
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Inredningsmagasin x Hur ofta 

 

  
Hur ofta 

  1-5 6-10 11-15 16-20 21- Total 

Ja 26 9 6 1 5 47 

Nej 48 7 4 1 1 61 

Inredningsmagasin 

Total 74 16 10 2 6 108 

Chi-Square Tests 

 

Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-
Square 8,180a 4 ,085 

Likelihood 
Ratio 8,385 4 ,078 

Linear-by-
Linear 

Association 
7,256 1 ,007 

N of Valid 
Cases 108   

a. 5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,87. 

Årsinkomst x Anledning_inspiration  
 

  
Anledning Inspiration 

  Ja Nej Total 

0-99.999 kr 3 4 7 

100.000- 199.999 kr 7 2 9 

200.000- 299.999 kr 20 8 28 

300.000- 399.999 kr 27 10 37 

400.000- 499.999 kr 15 2 17 

500.000- 599.999 kr 4 4 8 

600.000 kr - 10 3 13 

Å
r
s
i
n
k
o
m
s
t 

Total 86 33 119 

Chi-Square Tests 

 

Value df 
Asymp. Sig.  

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,459a 6 ,280 
Likelihood Ratio 7,284 6 ,295 

Linear-by-Linear Association ,689 1 ,406 
N of Valid Cases 119   

a. 5 cells (35,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,94. 
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Årsinkomst x Anledning_handla  
 

  
Anledning handla 

  
Ja Nej Total 

0-99.999 kr 3 4 7 

100.000- 199.999 kr 1 8 9 

200.000- 299.999 kr 16 12 28 

300.000- 399.999 kr 14 23 37 

400.000- 499.999 kr 3 14 17 

500.000- 599.999 kr 3 5 8 

600.000 kr - 8 5 13 

Årsinkomst 

Total 48 71 119 

 
Chi-Square Tests 

 

Value df 
Asymp. Sig.  

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,686a 6 ,048 

Likelihood Ratio 13,579 6 ,035 
Linear-by-Linear Association ,223 1 ,637 

N of Valid Cases 119   

a. 5 cells (35,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,82. 

 
Norrgave ls  image 
 

Association_Svenskt hantverk x Skillnad_design  
 

  Skillnad design 
  Ja Nej Total 

Ja 61 21 82 

Nej 9 11 20 

Association Svenskt hantverk 

Total 70 32 102 

 

Chi-Square Tests 
 

Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig.  
(2-sided) 

Exact Sig.  
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 6,451a 1 ,011   
Continuity Correctionb 5,158 1 ,023   

Likelihood Ratio 6,067 1 ,014   
Fisher's Exact Test    ,016 ,013 

Linear-by-Linear 
Association 6,387 1 ,011   

N of Valid Cases 102     
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Association_Svenskt hantverk x Uppmärksammat  

Norrgavel – Helt enkelt  
 

  
Uppmärksammat Norrgavel – Helt enkelt 

  
Ja Nej Total 

Ja 17 72 89 

Nej 5 23 28 

Association Svenskt hantverk 

Total 22 95 117 

 
Chi-Square Tests 

 

Value df 
Asymp. Sig.  

(2-sided) 
Exact Sig. 
 (2-sided) 

Exact Sig. 
 (1-sided) 

Pearson Chi-Square ,022a 1 ,883   

Continuity Correctionb ,000 1 1,000   
Likelihood Ratio ,022 1 ,883   

Fisher's Exact Test    1,000 ,564 
Linear-by-Linear 

Association ,021 1 ,884   

N of Valid Cases 117     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,26. 
b. Computed only for a 2x2 table     

 
Association_kvalitet x Uppmärksammat  

Norrgavel – Helt enkelt  
 

  Uppmärksammat Norrgavel – Helt enkelt 
  Ja Nej Total 

Ja 12 51 63 

Nej 10 44 54 

Association kvalitet 

Total 22 95 117 

 
 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,27. 
b. Computed only for a 2x2 table     

Chi-Square Tests 
 

Value df 
Asymp. Sig.  

(2-sided) 
Exact Sig.  
(2-sided) 

Exact Sig.  
(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,005a 1 ,942   
Continuity Correctionb ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,005 1 ,942   

Fisher's Exact Test    1,000 ,567 
Linear-by-Linear Association ,005 1 ,942   

N of Valid Cases 117     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,15. 
b. Computed only for a 2x2 table     
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Association_Miljömedvetenhet x Uppmärksammat  
Norrgavel – Helt enkelt  

 

  
Uppmärksammat Norrgavel – Helt enkelt 

  
Ja Nej Total 

Ja 12 24 36 

Nej 10 71 81 

Association miljömedvetenhet 

Total 22 95 117 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 
Asymp. Sig.  

(2-sided) 
Exact Sig.  
(2-sided) 

Exact Sig.  
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 7,190a 1 ,007   
Continuity Correctionb 5,881 1 ,015   

Likelihood Ratio 6,729 1 ,009   
Fisher's Exact Test    ,011 ,009 

Linear-by-Linear 
Association 7,129 1 ,008   

N of Valid Cases 117     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,77. 
b. Computed only for a 2x2 table     

 
 

Association_dyrt x Uppmärksammat  
Norrgavel – Helt enkelt  

 
  Uppmärksammat Norrgavel – Helt enkelt 
  Ja Nej Total 

Ja 0 11 11 

Nej 22 84 106 

Association dyrt 

Total 22 95 117 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig.  
(2-sided) 

Exact Sig.  
(2-sided) 

Exact Sig.  
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 2,812a 1 ,094   
Continuity Correctionb 1,617 1 ,204   

Likelihood Ratio 4,840 1 ,028   
Fisher's Exact Test    ,122 ,090 

Linear-by-Linear 
Association 2,788 1 ,095   

N of Valid Cases 117     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,07. 
b. Computed only for a 2x2 table     
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Association_Svenskt hantverk x Känsla _inspirerande 

 
  Känsla inspirerande 
  Ja Nej Total 

Ja 10 12 22 

Nej 4 6 10 

Association Svenskt hantverk 

Total 14 18 32 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig.  
(2-sided) 

Exact Sig.  
(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,083a 1 ,773   
Continuity Correctionb ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,083 1 ,773   
Fisher's Exact Test    1,000 ,541 

Linear-by-Linear 
Association ,081 1 ,777   

N of Valid Cases 32     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,38. 
b. Computed only for a 2x2 table     

 
 

Association_Miljömedvetenhet x Känsla _inspirerande 
 

  Känsla inspirerande 
  Ja Nej Total 

Ja 5 12 17 

Nej 9 6 15 

Association miljömedvetenhet 

Total 14 18 32 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig.  
(2-sided) 

Exact Sig.  
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 3,030a 1 ,082   
Continuity Correctionb 1,914 1 ,166   

Likelihood Ratio 3,073 1 ,080   
Fisher's Exact Test    ,153 ,083 

Linear-by-Linear 
Association 2,935 1 ,087   

N of Valid Cases 32     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,56. 
b. Computed only for a 2x2 table     
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Association_Vet ej x Hur ofta  
 

  Hur ofta 

  1-5 6-10 11-15 16-20 21- Total 

Ja 3 0 0 0 0 3 

Nej 73 17 10 2 6 108 

Association Vet ej 

Total 76 17 10 2 6 111 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig.  
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,420a 4 ,841 
Likelihood Ratio 2,311 4 ,679 

Linear-by-Linear Association ,946 1 ,331 
N of Valid Cases 111   

a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,05. 

 
 

Association_dyrt x Hur ofta  
 

  Hur ofta 

  1-5 6-10 11-15 16-20 21- Total 

Ja 8 1 0 0 1 10 

Nej 68 16 10 2 5 101 

Association dyrt 

Total 76 17 10 2 6 111 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig.  
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,034a 4 ,730 
Likelihood Ratio 3,049 4 ,550 

Linear-by-Linear Association ,099 1 ,753 
N of Valid Cases 111   

a. 5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,18. 

 
 
 

Association_dyrt x Inredningsmagasin 
 

  Inredningsmagasin 
  Ja Nej Total 

Ja 3 8 11 

Nej 47 62 109 

Association dyrt 

Total 50 70 120 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig.  
(2-sided) 

Exact Sig.  
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 1,032a 1 ,310   
Continuity Correctionb ,483 1 ,487   

Likelihood Ratio 1,080 1 ,299   
Fisher's Exact Test    ,357 ,247 

Linear-by-Linear 
Association 1,024 1 ,312   

N of Valid Cases 120     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,58. 
b. Computed only for a 2x2 table     

 
Association_kvalitet x Hur ofta 

 
  Hur ofta 

  1-5 6-10 11-15 16-20 21- Total 

Ja 42 11 4 2 4 63 

Nej 34 6 6 0 2 48 

Associationer kvalitet 

Total 76 17 10 2 6 111 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig.  
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,415a 4 ,491 
Likelihood Ratio 4,158 4 ,385 

Linear-by-Linear Association ,273 1 ,601 
N of Valid Cases 111   

a. 5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,86. 

 
Association_Svenskt hantverk x Hur ofta  

 
  Hur ofta 
  1-5 6-10 11-15 16-20 21- Total 

Ja 61 9 8 2 3 83 

Nej 15 8 2 0 3 28 

Association Svenskt hantverk 

Total 76 17 10 2 6 111 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig.  
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,282a 4 ,082 
Likelihood Ratio 8,047 4 ,090 

Linear-by-Linear Association 2,028 1 ,154 
N of Valid Cases 111   

a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50. 
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Association_miljömedvetenhet x Hur ofta 
 

  Hur ofta 

  1-5 6-10 11-15 16-20 21- Total 

Ja 23 8 2 0 2 35 

Nej 53 9 8 2 4 76 

Association miljömedvetenhet 

Total 76 17 10 2 6 111 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig.  
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,501a 4 ,478 
Likelihood Ratio 4,028 4 ,402 

Linear-by-Linear Association ,045 1 ,833 
N of Valid Cases 111   

a. 5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,63. 

 
 

Uppmärksammat Norrgavel – Helt enkelt x Hur ofta  
 

  Hur ofta 

  1-5 6-10 11-15 16-20 21- Total 

Ja 13 3 3 1 0 20 

Nej 60 13 6 1 6 86 

Uppmärksammat  
Norrgavel – Helt enkelt 

Total 73 16 9 2 6 106 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig.  
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,946a 4 ,413 
Likelihood Ratio 4,603 4 ,331 

Linear-by-Linear Association ,000 1 ,986 
N of Valid Cases 106   

a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,38. 

 
Uppmärksammat Norrgavel – Helt enkelt x  

Norrgavel uppfattning förändras  
 

  Norrgavel uppfattning förändras 
  Ja Nej Vet ej Total 

Ja 4 18 0 22 

Nej 14 71 10 95 

Uppmärksammat 
Norrgavel  - Helt enkelt 

Total 18 89 10 117 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig.  
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,571a 2 ,276 
Likelihood Ratio 4,413 2 ,110 

Linear-by-Linear Association 1,473 1 ,225 
N of Valid Cases 117   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,88. 
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