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Sammanfat tn ing
Möbelsnickerierna är en bransch med nedgående 
försäljningssiffror. Detta beror delvis på att nya 
konkurrenter har tillkommit som kan erbjuda ett 
lägre pris och direktleverans, vilket  i regel ett 
lokalt snickeri inte kan göra. Men den viktigaste 
faktorn till att konsumenterna inte gör sina mö-
belköp hos snickerierna är att de inte känner till 
sina lokala företag beroende på att dessa före-
tag inte lyckats profilera sig och kommunicera 
ut sina produkter. Varken tid eller kunskap finns 
för att marknadsföra sig själv och sitt företag. 

Examensarbetet tar upp hur man kan profilera 
lokala snickerier och hur man kan kommunic-
era ut sina produkter till potentiella kunder.

Intervjuer har ställts till tre grupper, vilka var 
snickerier, grossister och konsumenter. Med 
dessa intervjuer har arbetet fortskridit och 
lett fram till en process med följande resultat.

I projektet arbetades fyra förslag fram och se-
dan har ett av förslagen valts ut i urvalet med 
hjälp av en SWOT-analys. Förslaget Samar-
bete i organisation, har arbetats vidare i re-
sultatfasen och handlar om hur lokala snick-
erier kan samarbeta för att företagen ska 
kunna konkurrera på den breda marknaden. 

Resultatet visar de positiva sidorna genom 
dels de lokala snickeriernas samarbete mellan 
varandra  och dels hur de kan använda sig av 
varandras kompetens och resurser. På så vis 
kan de bli mer konkurrenskraftiga tillsammans. 
Dock har inte förslaget använts i praktiken men 
förhoppningsvis kan detta göras i framtiden.





Abstract
Carpentry workshops are struggling and show 
declining profits. This is partly due to competition 
from new companies that can offer a lower price 
and often the possibility to bring the furniture 
home on the day of the purchase. Something 
that is not possible at a local carpentry workshop. 
But the main reason why consumers do not buy 
their furniture at carpentry workshops is simply 
that they are not aware that these local com-
panies exists, because these companies failed 
to brand themselves and communicate their 
products. Neither the time nor the knowledge is 
available to promote oneself and ones company.

This thesis deals with how to brand local car-
pentry workshops and how to communi-
cate their products to prospective customers.

Interviews have been made with three 
groups: carpentry workshops, wholesal-
ers, and consumers. With the answers from 
these interviews the work continued and 
led to a process with the following results.  

In this project, four proposals were devel-
oped, and then one of these proposals was 
chosen in the selection process. This was done 
by an SWOT analysis. The proposal named 
“Cooperation in organization” has been fur-
ther developed in the results phase and is fo-
cused on how local carpentry workshops can 
collaborate to compete on a larger market.

The results show the positive effects of the 
collaboration between local carpentry work-
shops and how they can use each other’s 
competence and resources. In this way, they 
are more competitive together. However, 
the proposal has not been tested in practice, 
but hopefully this can be done in the future. 





Förord
Design och träteknik är en treårig högskoleut-
bildning inom design och formgivning. Det unika 
med utbildningen är att den är inriktad på ma-
terialteknik som trä och fibermaterial. Men även 
andra material har använts. I utbildningen har 
bland annat designmetodik, skissteknik, form-
lära, CAD-modulering och presentationsteknik 
lärts ut. Tredje och sista året får studenten 
visa sina kunskaper genom ett 15 poängs ex-
amensarbete. Examensarbetet ska då ha en 
vetenskaplig och desingmetodisk prägel. Stu-
denten får efter utbildningen en filosofie kandi-
datexamen inom design och formgivning. Jag har 
alltid haft ett intresse för nya och gamla möbler. 
Det beror nog på att jag kommer från en möbel-
snickarfamilj med lång tradition inom området.

När jag valde mitt examensarbete så var det 
inte självklart att jag skulle välja att arbe-
ta med lokala snickerier. Men genom att jag 
diskuterat ämnet med några av mina 
studiekamrater och vissa lärare tyckte att det ver-
kade intressant, så jag valde att arbeta med det.  

Ämnet är väldigt stort och man kan gå in i det 
från hur många vinklar som helst, men jag 
tycker att det mest intressanta och kanske vik-
tigaste är hur man kan profilera lokala snick-
erier och kommunicera ut deras positiva delar. 
Det är oftast där tid och kunnande fattas. 

Till slut vill jag använda mitt förord genom att 
tacka mina studiekamrater för tre trevliga år. 
Vi har lärt känna varandra, fått nya vänner och 
förhoppningsvis några vi kan ta med oss i rest-
en av livet. Mina lärare och handledare Dan 
Östberg och Anders Eriksson vill jag tacka för 
tre trevliga och lärorika år, men även under ex-
amensarbetet har handledning och diskussion 
varit till stor hjälp under min process. Jag vill 
tacka det övriga  lärarkolleget på Design och 
Träteknik för all kunskap ni givit mig. Alla in-
formanter som snickerier, grossister och konsu-
menter ska ha ett stort tack för att ni ställde 
upp på intervjuer och bidrog med er kunskap.

Fredrik Jonsson, Gävle 2013





Innehållsförteckning
Sammanfattning

Abstract

Förord

1 Inledning    1
1.1 Bakgrund    1
1.2 Problemformulering   1
1.3 Syfte      1
1.4 Mål     1
1.5 Avgränsning    1

2 Metoder    2

3 Research    3-10
3.1 TMF     3
3.2 Historia     3
3.3 Träråvaran    3

3.4 Ekologi & Material   4
3.5 Skogsindustrin    4
3.6 En ekonomisk faktor   4
3.7 Ekonomisk hållbarhet   4
3.8 Miljöarbetet    4
3.9 Lagar och regler för skogen  4

3.10 Lokala snickerier   5
3.11 Lokala snickeriers profilfas  7
3.12 Marknadsföring   7
3.13 Hemsidor     10

4 Urval     11
4.1 Förslag 1    12
4.2 Förslag 2    13
4.3 Förslag 3    14
4.4 Förslag 4    15

5 Förslag på resultat  16

Diskussion    17

Vidare studier   18

Källor     19

Bilagor     20



1 Inledning
1.1 Bakgrund
Slit och slängsamhället är ett begrepp som an-
vänds för att beskriva vår tids konsumtions-
beteende, då vi ofta köper nytt trots att det 
gamla fortfarande är i gott skick. Mycket har 
att göra med att vi har blivit effektivare och 
mer ekonomiska i vår produktion. Konsum-
tionsbeteendet kan få negativa konsekvenser 
på både miljö och samhälle om detta inte tas i 
beaktning. Därför är det viktigt att konsu-
menterna värdesätter sina lokala verksam-
heter, istället för att välja sina produkter från 
stora bolag som inte kan ta hänsyn till miljö i 
samma utsträckning som lokala verksamheter 
då pengar styr i all högre grad. Enligt lokala 
snickerier är det ett problem att de har förlorat 
marknadsandelar, vilket gör att de inte kan ha 
den produktion de har haft tidigare. De tyck-
er även att det är beklagligt att konsument-
erna köper sina produkter med härkomst från 
Asien och Sydamerika, vilket gör det svårt 
att kontrollera material och minskar spårbar-
heten i produktionen. Men för att potentiel-
la kunder ska finna lokala verksamheter är 
det viktigt för dessa att marknadsföra sig på 
den breda marknaden, om de ska ta tillbaka 
förlorade marknadsandelar. För att nå resul-
tat av detta kan man expelvis använda sig av 
reklam, hemsida etc. Lokala snickerier behöver 
kommuniciera ut sina goda egenskaper som hög 
kvalitet, närproducerat material osv. Men för att 
konsumenten ska få reda på det goda egenskaper 
som lokala snickerier innehar behöver de mark-
nadsföra sitt företag på ett profetionellt sätt. 
Innan intervjuerna hade jag tre hypoteser. 

De tre hypoteserna var följande:
-Miljövänliga produkter har ett prioriterat värde 
när konsumenter köper möbler.

-Konsumenter tycker inte att en möbel med 
lång hållbarhet har ett större värde än en möbel 
som man slänger efter tre, fyra år. 

-Möbelindustrin skulle gynnas av E-handel.

Dessa hypoteser ska redovisas i arbetet och i 
resultat visas om de står eller faller.

1.2 Problemformulering
Hur kan lokala snickerier gå till väga för att pro-
filera sig på sin marknad och kommunicera sina 
positiva delar? 

1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att ta reda på hur loka-
la snickerier eventuellt kan ta tillbaka förlorade 
marknadsandelar. 

1.4 Mål
Målet med arbetet är ta fram några konkreta 
förslag för att öka medvetenheten av att pro-
filera sig och marknadsföra sina produkter hos 
de lokala snickerierna. Det är viktigt att veta 
hur man som företag profilerar sig och hur man 
kommunicerar sina positiva delar och produkter 
till kunderna. 

Det sekundära målet i arbetet är att konsument-
er ska bli mer medvetna om det lokala hantver-
ket och vad snickerierna och svensk skog bety-
der för Sverige ur ett miljöperspektiv. 

1.5 Avgränsningar
Arbetet avgränsar sig på ett sätt som endast 
inkluderar snickerier från Hälsingland eftersom 
författare och handlerade är därifrån och har ett 
stort kontaktnät inom branshen där. Dock har 
fakta om statistik, skog, miljö och framtida pro-
dukter tagits in i arbetet med hela Sverige som 
helhet, då detta är relevant. 
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2 Metoder
De metoder jag har använt mig av i projektet är 
av teoretisk karaktär, litteraturstudier och andra 
examensarbeten. Information och fakta har även 
hämtats från internet. I genomförandekapitlet 
går jag igenom mina förvärvade kunskaper som 
jag har fått från litteraturstudierna och intervjuer.

Research betyder att man samlar in nöd-
vändig information. Det är ett kreativt 
arbete för att systematiskt samla in informa-
tion för att öka kunskaperna. Detta sker via 
litteratur, artiklar och intervjuer med mera. 

Jag började att göra en research av 
snickeribranschen  Detta gjordes genom att läsa 
statistik på TMF, Trä och möbelföretagens bransch 
och arbetsgivarorganisation. Det var en bra start 
för att få in snabb kunskap och en snabb inblick 
i branschen. Research betyder att man samlar 
in nödvändig information i designprocessen. 

Innan researcharbetet fortsatte påbörjades 
intervjuer där snickerier, grossister och kon-
sumenter var informanterna. Intervjuerna 
är den grundläggande processen i hela ar-
betet. Arbetet krävde att intervjuerna gav till-
räcklig information och intervjuerna är därför 
semistrukturerade. Det innebär att frågor-
na är formulerade i förväg men beroende 
på hur intervjuerna fortskrider så är det fritt 
att behandla andra frågor eller intressan-
ta och relevanta saker som dyker upp. 
Informanterna har delats in i tre grupper, snick-
erier, grossister och konsumenter. Frågorna är 
ställda på ett sätt så att informanten kan ge 
öppna svar. Dock är vissa frågor ja eller nej 
frågor. Men då finns det en följdfråga där in-
formanten kan ge ett tydligare svar. När jag 
började med mina intervjuer trodde jag att det 
skulle finnas fler möbelsnickerier att intervjua 
än vad det gjorde. Därför fick jag ta kontakt med 
lokala snickerier som tillverkar kök. Dessutom 
ville jag inte ha med snickerier som tillverkar på 
hobbynivå. Jag tog kontakt med fem snickerier 
i Hälsingland och tyvärr var det bara 2 stycken 
som ville eller hade tid att svara på mina frågor. 
Kontakt togs även med 3 grossister i Stock-
holm och Skåne. 2 av dem hade tid att svara 
på frågorna. Konsumenterna var mer villiga att 
svara, då 11 av 13 svarade på mina frågor. De 

viktigaste var att få bra svar från grossis-
ter och konsumenter då det är svårt att svara 
på hur man själv ser sig som företagare. 
Intervjuerna har gjorts ansikte mot ansikte 
eller via telefonkontakt och varje intervju tog 
mellan 15-20 minuter med vissa undantag då de 
kunde sträcka sig upp mot 40 minuter. Detta har 
gjort att informanterna har kunnat få ytterligare 
följdfrågor om deras svar behövde förtydligas. 

En annan faktor kan ha varit att frågorna har 
ställts till människor från samma samhällsgrupp 
utan att undertecknad har varit medveten om 
detta. Alla informanter är anonyma, vilket har 
föreslagits av dem (Kvalitativmetod, 2013).

I researchen har jag gått igenom ekologi, sk-
ogen och miljöarbeten. Miljö är viktiga pref-
erenser i den lokala produktionen. Då jag har 
satt mina avgränsningar till att endast intervjua 
snickerier i Hälsingland har jag gjort en kort eft-
erforskning i Hälsinglands historia vad det gäller 
snickeri, måleri och vart träråvaran kom ifrån.  

Efter researchen diskuterades fyra förslag fram 
med handledare Dan Östberg. För att ta fram 
det förslag som passar snickerierna bäst an-
vändes SWOT-analys för att välja en av de tre 
förslagen som hade arbetats fram. SWOT-anlys 
används när företag/ organisationer vill göra en 
övergripande utvärdering av styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot. Detta gjordes tillsammans 
med de snickerier som valt att svara på mina frågor, 
vilket jag är väldigt tacksam för att de tog sig tid 
att göra. Resultat är dock inte testat i praktiken. 

2



3 Research
Vad är research?
Research betyder att man samlar in nöd-
vändig information. Det är ett kreativt ar-
bete för att systematiskt samla in informa-
tion för att öka kunskaperna. Detta sker via 
litteratur, artiklar och intervjuer med mera.

3.1 Statistik från TMF
Trä och möbelföretagen (TMF) är en 
bransch och arbetsgivareorganisation i 
Sverige. TMF förträder cirka 750 medlems-
företag med över 30000 anställda. 
TMF:s vision för trä och möbelindustrin är 
att stödja företagen i branschen för att locka 
kvalificerad arbetskraft och nya investeringar. 
TMF bedriver även utbilning och kurser för sina 
medlemmar. Dessa kurser lär ut exempelvis 
arbetsrätt, kollektivavtal, företagsledning, per-
sonalledning och arbetsmiljö. De arbetar även 
för att unga ska välja arbete inom träindustrin. 
Under 2011 beräknades den totala produk-
tionen av möbler till 23 miljarder kr. Mö-
bellindustrin omfattar totalt 2256 företag var-
av 1328 är enmansföretag med noll anställda. 
Totalt har 847 företag mer än en anställd. Under 
2011 var 14 200 personer anställd i branchen. 
Detta var en ökning med två procent jämfört 
med 2010 enligt SCB (statistiska centralbyrån). 
Den totala exporten för möbler ökade med sex 
procent till 15,8 miljarder under 2011 jämfört 
med 2010. Exporten till EU ökade med en pro-
cent till 8,4 miljarder. Exporten till Asien ökade 
med 31 procent till 587 miljoner. De största 
exportländerna är våra skandinaviska gran-
nländer, samt Tyskland, Frankrike, Storbri-
tanien och USA. Detta är siffror enligt SCB. 
Om man jämför import och export i Europa ex-
klusivt EU-länderna var exporten 2011 cirka 5,7 
miljarder medan importen låg på en miljard. 
Jämför man detta med Asien så var exporten 587 
miljoner medan importen var över 3,3 miljarder. 
De senaste siffrorna från SCB visar att ex-
porten av möbler minskade med två procent 
till 15,5 miljarder kr under 2012. Exporten 
inom EU minskade med 5 procent samtidigt 
som exporten till övriga Europa ökade med 
sju procent. 90 procent av exporten går till 
EU-länder och resten av Europa (Tmf, 2013).

3.2 Hälsinglands historia 
Detta stycke ska visa den närproduc-
erade sidan av lokala snickerier i Hälsin-
gland. Även om det är historia är det myck-
et som lever kvar i dagens lokala snickerier. 

Hälsinglands storbönder ökade sitt välstånd un-
der 1700-talet. Eftersom den största utvecklin-
gen av linet uppkom då. Detta var en betydande 
näring för dessa familjer. Det innebar att efter-
frågan på konstnärliga utsmyckningar och målade 
allmogemöbler ökade kraftigt. Dessa möbler var 
ett materiellt uttryck för ökat välstånd. Möblerna 
signalerade även bygdetillhörighet för omgivnin-
gen. I städerna var det börd, klass och välstånd 
som signalerades av bland annat möbelstilen. 
Den ökade efterfrågan på allmogemöbler gjorde 
att snickare och målare fick ändra sin produktion 
som i sin tur gjorde att möblerna liknade varan-
dra mer i både färg och formgivning. Det ökade 
välståndet ledde till mer konstnärlig produktion. 
Snickare och målare var oftast personer som 
kom från fattigare län, de fick då plats i min-
dre hus på bondeägd mark. Statusen hos des-
sa hantverkare var i allmänhet ganska låg. 
Det finns inte heller så många skriftliga do-
kument på vilka som har snickrat eller målat 
dessa allmogemöbler. De var oftast även drän-
gar utöver hantverket för att klara sin försör-
jning. Ett fåtal var så skickliga att de satte sitt 
avtryck på en hel bygd (Lönn och Lönn, 2004).

Sedan flera år tillbaka har man förberett att 
hälsingegårdardarna ska bli ett världsarv 2013. 
Mellan 2008 och 2010 genomfördes projek-
tet Hälsingegårdar – världsarv och utveckling. 
Detta för att förbereda Hälsingland på ett kom-
mande världsarv. I Hälsingland finns det ovan-
ligt många bevarade och orörda byggnader 
och interiörer från sent 1700-tal och framåt. 
Det är framförallt arkitekturen och inredning-
skonsten som har gjort hälsingegårdarna kän-
da för en bredare allmänhet och som så tydligt 
har gjort intryck på besökare. Den första juli 
2012 blev hälsingegårdarna upptagna på UNE-
SCO:s världsarvslista vid världsarvskommittèns 
möte i St Petersburg (Hälsingegårdar, 2013).
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3.3 Träråvarans härkomst
Även på modern tid är träråvaran som används i 
lokala snickeriers produktion oftast närprodu-
cerad. Före det industriella genombrottet inom 
sågverksindustrin var ofta sågverken en bond-
enäring, alltså småskalig. Sågverken drevs till-
sammans med jordbruket eller i samband med 
exempelvis kvarnrörelse. Sågverk byggdes upp 
där det fanns vattenkraft och bedrevs endast 
vissa tider på året när vattenföringen var 
gynnsam (Haraldsson och Isacson, 1981).

3.4 Ekologi & Material
I intervjudelen var det 11 konsumenter som 
intervjuades, det var endast 3 av 11 som 
tyckte att miljöpåverkan gör skillnad vid 
köp av möbel. Skogen är en viktig resurs för 
Sverige, miljön och de lokala snickerierna efter-
som mycket av deras material kommer från den 
svenska skogen.

3.5 Skogsindustrin
Skogsindustrierna är en viktig del av Sveriges 
ekonomi, en av de viktigaste basindustrierna som 
skapar arbeten i hela landet. Skogen är vår his-
toria och även vår framtid. Skogsindustrin har en 
viktig roll i utvecklingen för ett hållbart samhälle. 
I ett klimatsammanhang är skogen en 
mycket värdefull resurs. Våra svenska skog-
ar binder koldioxid och träbaserade produkter 
fortsätter att lagra koldioxid hela sin livslängd. 

3.6 En ekonomisk faktor
Sveriges skogsindustri har en betydan-
de roll i svensk ekonomi då den står för 11-
13 procent av industrins sysselsättning, 
export, omsättning och förädlingsvärde. 
Sverige är en global stormakt i sammanhan-
get och världens näst största exportör av 
papper, pappersmassa och sågade trävaror. 
Enligt siffror från 2011 uppgick den svens-
ka exporten gällande massa och papper re-
spektive sågade trävaror med cirka 30 re-
spektive 40 procent till länder utanför EU.
Den svenska skogsindustrin ger cirka 60 
000 arbeten, tillsammans med sina un-
derleverantörer skapar skogsindustrin 200 
000 arbeten. I vissa län skapar skogsindus-
trin cirka 20 procent av alla arbetstillfällen. 
Skogsindustrin investerar flera miljarder i ny 
teknik årligen särskilt inom massa- och pap-
persindustrin. Deras investeringar utgör cir-
ka 15-20 procent av hela den svenska indus-

triinvesteringen. Prioriterade områden inom 
forskning och utveckling är att effektivisera 
tillverkningen, öka skogstillväxten och utveckla 
nya produkter med högt förädlingsvärde (Skog-
sindustrierna, 2013).

3.7 Ekonomisk hållbarhet
Grundförutsättningen för att arbetet med hållbar 
utveckling kan genomföras på ett vettigt sätt är 
om det finns lönsamma och strukturerade företag. 
Företag som följer lagar och regler. Skogsindustrin 
är en av Sveriges största industribranscher och 
viktig för Sveriges samhällsekonomi och välfärd. 

3.8 Miljöarbetet
Det stora miljöarbetet inom skogsbranchen 
tog fart på 1970-talet. Arbetet koncentre-
rades först på att minska utsläppen från 
tillverkningsprocesserna till vatten och luft. 
Det har varit ett framgångsrikt arbete då ut-
släppen har minskat med mer än 90 procent. 
Miljöarbetet har utvecklats ytterligare då det även 
omfattar energi, kemikalier, avfall och transporter. 

3.9 Lagar och regler 
för skogen
Skogsvårdslagstiftningen sätter ramarna för hur 
skogsbruket ska bedrivas i samverkan mellan 
skogsägarnas insatser och de skogspolitiska 
medlen som ska gynna den biologiska mångfalden.

Miljömålet
Skogsindustrierna (2013) beskriver miljömålen 
för skogen så här “Skogsmarkens naturgiv-
na produktionsförmåga ska bevaras. En bi-
ologisk mångfald och genetisk variation i sk-
ogen ska säkras. Skogen ska brukas så att 
växt- och djurarter som naturligt hör hem-
ma i skogen ges förutsättningar att fortle-
va under naturliga betingelser och i livskrafti-
ga bestånd. Hotade arter och naturtyper ska 
skyddas. Skogens kulturmiljövärden samt 
dess estetiska och sociala värden ska värnas. “

Produktionsmålet
Skogsindustrierna (2013) beskriver produktion-
smålen för skogen så här “Skogen och skog-
smarken ska utnyttjas effektivt och ansvarsfullt 
så att den ger en uthållligt god avkastning. Sk-
ogsproduktionens inrikting ska ge handlings-
frihet i frågan om användningen av vad sko-
gen producerar.” (Skogsindustrierna, 2013).

4



Här visas ett urval av de maskiner som finns 
i ett mindre snickeri. se figurerna 1-6. Maski-
nerna är i vissa fall över 50 år gamla men 
fungerar bra fortfarande. Det är relativt lätta 
att ställa om, vilket ger en flexibel produktion.

 

Figur 1. En del av maskinpark i snickeri

 

Figur 2. Sinkmaskin

3.10 Lokala snickerier
Lokala snickerier är oftast småskaliga. Drygt 
hälften av alla snickerier i Sverige är enmans-
företag. Det gör att de oftast är väldigt flexib-
la vid tillverkning av möbler. Kunden kan då få 
precis vad den vill ha. Men då lokala snickerier 
oftast är småskaliga kan det inte ske en mass-
produktion vilket håller priserna på en hög nivå. 

I ett historiskt perspektiv började tillverknin-
gen på allvar när ekonomin och välståndet 
växte hos en del storbönder i Hälsingland. 
Dagens snickerier i Hälsingland har fått en 
helt ny kundkrets. Möbler som tillverkas 
idag levereras oftast till storstäder. Där fler 
har kapital för att inhandla dessa produkter. 

De lokala snickerierna har gått från att sälja från 
ett eget sortiment till att allt oftare tillverka up-
pritade designmöbler. De tillverkar möbler som 
är beställda av möbelformgivare, arkitekter och 
grossister vilka vill ha ensamrätt till sina modeller. 

Frågan ställdes till snickerierna om hur pro-
duktionen har förändrats de senaste 5-10 åren
“Det är inget sortiment längre utan mer 
speciallbeställt, glasskåp tillverkar jag ofta. “

Träråvaran som används i den lokala tillverknin-
gen är oftast närproducerad precis som den var 
på slutet av 1700-talet. Det finns mycket som 
lever kvar i snickeribranschen sedan den tiden.

“Hur får ni tag på era ämnen/material, är den 
regional, svensk, eller är den importerad?” 
“Den är från regionen. Gävleborg och Dalarna.” 
Svarade snickeri 1.
“Svenskt och från sågverk i Hälsingland” Sva-
rade snickeri 2. 
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Figur 3. Bredbandsputs

Figur 4. Planhyvel tillsammans med en 
rikthyvel

Figur 5. Klyvsåg

Figur 6. Virkeslager 
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3.11 Lokala snickeriers
profilfas
Profilera betyder att framtona sig och går ut på 
att exempelvis ett företag vill bli sett, att få 
komma till tals, att bli trodd och så vidare. 

Företaget behöver kommunicera varför kon-
sumenten ska köpa produkter av företaget. Är 
det trevligare att köpa där, billigare, är det när-
mare, tryggare eller finns det mer att välja på? 
Med företagsprofil avser man den genomtänkta 
bild av företaget som man vill att omvärlden ska 
uppfatta (Bildskaparen förlag, 2013).

I intervjudelen berättar de berörda snickeri-
erna att de bemöter kundens behov, men att 
de inte arbetar för att hitta nya kunder. De har 
alltså stagnerat i sin utveckling. Deras störs-
ta kundkrets är grossister i storstadsregioner. 

Grossisterna berättar i intervjudelen vilken 
deras specifika kundgrupp är. 
“Klart det handlar om höginkomsttagare, jag 
skulle ljuga om jag sa något annat.” 

3.12 Marknadsföring
I början av sin marknadsföring behöver 
företaget ta reda på vad kundgruppen ef-
terfrågar och och om företagets produk-
ter uppfyller kundgruppens efterfrågan. 

Negativ efterfrågan: Marknaden bryr sig inte 
längre, eller har aldrig gjort det om produk-
ten. De kan till och med tänka sig att betala 
för att slippa den. Företagets uppgift är att 
analysera varför och om förändrad design, lägre 
priser eller annan kommunikation kan förändra 
attityden. 

Ingen efterfrågan: Företagets uppgift är att 
kommunicera produktens fördelar till männis-
kors naturliga intressen och behov.

Lokala snickerier har minskad efterfrågan och 
behöver nya lösningar för att nå full produktion.
Minskad efterfrågan: Något som alla före-
tag upplever förr eller senare är ett fal-
lande behov för just deras sortiment. 

Då ska orsakerna analyseras och ska därefter 
värderas hurvida efterfrågan kan stimuleras 
med nya målgrupper genom ändrade produk-
tegenskaper eller genom mer effektiv kommu-
nikation. Lokala snickerier är väl medvetna om 
sin kundgrupp, från övre medelklass upp till 
överklass. De vill och kan inte byta kundgrupp 
eftersom priserna sätts efter det arbete de läg-
ger ner på varje möbel och inte för att materialet 
är dyrt. Men i deras arbeten ligger inte att finna 
nya kundgrupper utan att kommunicera ut sina 
goda värden till de befintliga (Wikipedia, 2013a).
 
Frågor ställdes till snickerierna hur de agerar 
i ny kundkontakt och vart de säljer sina flesta 
produkter. 

“Hur arbetar ni för att locka till er nya kunder?”
“Gör det inte alls. Har varit med i den lokala 
tidningen och lite så men det fungerade inte så 
bra.” “Varför tyckte du inte att det gick så bra?” 
“Kunderna finns inte lokalt, vi säljer mest till 
storstadsregioner.” 

Hälsinglands snickerier bör profilera sig bättre i 
storstadsregionerna. Det är där de ska bredda 
sin kundkrets och då måste man visa sina goda 
värden, vilket är att de kan specialtillverka exakt 
de möbler som konsumenten efterfrågar. Möbler 
som håller en god och hög kvalitet vilket riktar in 
sig bra till den kundkrets snickerierna redan har.  

Full efterfrågan: Företaget är tillfreds med efter-
frågenivån. Detta eftersom efterfrågan är högre 
än vad de kan eller vill hantera. Företagets uppgift 
är att hålla samma eller förbättra kvaliteten sam-
tidigt som man är uppmärksam på ändrade pref-
erenser hos konsumenten och ökad konkurrens. 

Man kan inte tillfredställa alla individer inom 
en marknad med en produkt. Alla konsument-
er tycker inte om samma produkt. Därför delas 
marknaden upp, det vill säga i marknadsnicher 
(Micco, 2013).
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Inom marknadsföring ingår det en mängd 
olika verktyg som hjälp för att nå de uppsat-
ta mål företaget har. Verktygen delas in i fyra 
grupper av McCarthy, vilket ledde till de fyra 
P:na. Idag mest känd genom Philip Kotler. 

De fyra P:na är skapade utifrån säljarens syn-
vinkel. Vill man se det utifrån kundens synvinkel 
kallas dessa för de fyra C:na (Wikipedia, 2013a).
 
Produkt (product)
Produkten består av tre delar:
1. Kärnprodukt. Anledningen till att man köper 
produkten. Till exempel, behovet av att trans-
portera sig mellan plats A-B är anledningen till 
att man köper en bil.
2. Påtaglig produkt. Val av färg, funktioner, de-
sign.
3. Utökad produkt. Garantier, Servicevillkor, Le-
verensvillkor.
När konsument eller grossist köper en möbel 
av ett snickeri i Hälsingland kan de själv välja 
färg eller träslag. De kan välja vilka funktion-
er möbeln ska ha och hur designen ska se ut. 
Detta är även några av snickeriernas starkaste 
fördelar kontra möbelkedjornas redan befintliga 
sortiment. 

Pris (price)
Pris baseras på exempelvis framställningskost-
nad med påslag av marginal. 
Priset kan vara antingen:
1. Kostnadsbaserat
2. Konkurrensbaserat
3. Värdebaserat
Snickerierna i Hälsingland är bra på det konkur-
rensbaserade priset då de håller ett lägre pris 
än exempelvis snickerier i storstadsregioner. 

I intervjudelen till grossist 2 ställdes frågan vad 
som är bra med de lokala snickerierna i Hälsin-
gland. 
 “Personliga, det är en prisfråga om man jäm-
för med Stockholmspriser, sedan så tillverkar 
snickerier från landsbygden precis som jag har 
ritat och som arkitekt är det viktigt.”

Plats (place)
Var och hur försäljning sker, vilka distribution-
skanaler har företaget. Är det direkt eller indi-
rekt försäljning? Då kan det vara exempelvis 
grossist, detaljist, e-handel och säljkontor. För 
lokala snickerier är det oftast grossist eller de-
taljist som är mellanhand till slutkund. 

Påverkan (promotion)
Aktiviteter som kommunicerar produktens eller 
tjänstens fördelar till målkunderna och ökar san-
nolikheten för ett positivt köpbeslut. Reklam, Pr, 
Annonsering, Internet, Sales Promotion, Direkt 
marknadsföring är exempel på detta (Micco, 
2013).
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Det finns tre ytterligare P:n som används om 
produkten är en tjänst.  

Personal (people)
En utbildad personalstyrka med rätt kunskaper 
och rätt personliga egenskaper är extra viktig 
i tjänsteproduktion eftersom företaget i nästan 
samtliga fall har en direkt kontakt med kunden. 

Process (process)
Här ges svaret på hur tjänsten ska levere-
ras. Vad ska möbelsnickaren använda för fras 
när han möter kunderna? Är snickaren trev-
lig eller bara skicklig? (Wikipedia, 2013a).

Fysiska bevis (physical) 
Miljön i vilken tjänsten utförs betyder mycket för 
vilken nivå av förtroende som kunden får för or-
ganisationen. Exempelvis äter man inte gärna på 
en ostädad restaurang, eller anlitar en kirurg som 
har sin mottagning bakom en återvinningscen-
tral ute i skogen. Uniformer kan vara andra teck-
en på fysiska bevis, eftersom de visar upp en 
enad och välorganiserad struktur och därför kan 
ge kunden en känsla för organisationens image.

Ur kundens synvinkel finns alltså de fyra C:na 
vilket är: 

Kund (costomer solution)
Man kan inte längre tillverka och utveck-
la produkter enbart för att det är lätt att 
tillverka och sedan tro att det ska gå att säl-
ja. Som företag måste man istället fokusera 
på att förstå kundens behov och önskemål.

Kostnad (cost)
Man vill som konsument bli tillfredställd vid köp. 
Man vill  få en upplevelse eller få ett mervärde 
vid köp av sina produkter. Det kan vara både 
monetära och emotionella. Priset är trots allt 
bara en del av köparens totalkostnad för att 
uppleva nyttan eller värdet av produkten. An-
dra kostnader kan exempelvis vara hur lång 
tid tar det för kunden att få sin produkt. Men 
detta kan variera en aning från kund till kund.

Komfort (convenience)
Hur komfortabelt ska det vara för kunden att 
göra ett köp. Hur kan köpet bli enklare och 
mindre tidskrävande för kunden. Vad kan före-
taget göra för att få kundens uppmärksam-
het. Företaget behöver också få kunden att 

uppleva köpet som enkelt, bekvämt och tidsbe-
sparande även om kunden behöver åka långt.

Kommunikation (communikation)
Kommunicera betyder att utbyta tankar, 
kunskap, känslor och idéer. Att både lyssna och 
tala. I marknadsföring betyder det ett samar-
bete mellan säljare och köpare i syfte att ska-
pa ett önskat värde och en önskad nytta eller 
upplevelse hos båda parter. För företaget be-
tyder det att man inte enbart behöver skrika 
ut hur förträffligt företaget eller produkten är.
Det är viktigt för de lokala snickerierna att de 
lyssnar på konsumenterna och bygger möbler 
som konsumenterna vill ha (Micco, 2013). 

Vid intervju med snickeri 1 ställdes frågan: “Hur 
arbetar ni med befintliga kunder?” “Telefonkon-
takt och bemöta deras behov.” De arbetar alltså 
med så kallad relationsmarknadsföring. 

Relationsmarknadsföring
Betydelsen av en god kundrelation är allt vikti-
gare och en av grunderna för att lokala snick-
erier ska gå med vinst. Avsikten med detta 
är att företaget ska skaffa kunder och behål-
la dem. Detta skapar en relation mellan före-
tag och kund vilket gör att när en transaktion 
avslutas upphör sällan kontakten mellan kund 
och företag, vilket kan ha en stor betydelse 
när kunden fattar sitt nästa köpbeslut. Rela-
tionsmarknadsföring handlar om att välja rätt 
kunder, knyta kunderna närmare företaget och 
koncentrera marknadsföringsinsatserna till de 
befintliga och potentiella kunder som företaget 
har bäst förutsättningar att skapa värde med. 

I boken Relationsmarknadsföring av Blomqvist, 
Dahl och Haeger kan man läsa att ”Relations-
marknadsföringens strategi bygger på att före-
tag har tillräcklig information om kunden eft-
ersom företagets marknadsföringsbeslut i hög 
grad baseras på kvalitativ information om enskil-
da kundens behov, preferenser och beteende.” 
Skapad dialog mellan kund och företag stärker 
således kundens köpbeslut vilket leder till att 
köp genomförs. En bra kunddialog kan vara av 
högre värde än vanlig traditionell marknads-
kommunikation eftersom det ger ett mervärde 
för kunden (Blomqvist, Dahl och Haeger, 2004).
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3.13 Hemsidor
Vid fortsatt research av snickeriers hem-
sidor så bekräftades följande av konsumenter. 
Det är svårt att hitta möbler som är 
tillverkade av lokala snickerier. Man behöver då 
snickeriernas namn eller söka på någon specifik 
stil som exempelvis gustavianska möbler. Konsu-
menterna tror oftast att lokala snickerier endast 
tillverkar trappor, dörrar, fönster och  möbler av 
allmogestil. Det kan vara en anledning till att 
konsumenterna väljer bort att kontakta dem.

“Vad skulle få dig att handla av en 
lokal snickare?”
“Det är inte tillräckligt lättillgängligt  ganska 
mainstream  man kommer aldrig in på en lokal 
hemsida när man surfar. Tar för lång tid att hit-
ta en möbel man vill ha. Sammanfattningsvis 
kan man säga att det är lite för svårtillgängligt.”

Det är svårt att hitta möbler på internet som är 
tillverkade av lokala snickerier. Man behöver då 
snickeriernas namn eller söka på någon specifik 
stil som exempelvis gustavianska möbler. Konsu-
menterna tror oftast att lokala snickerier endast 
tillverkar trappor, dörrar, fönster och  möbler av 
allmogestil. Det kan vara en anledning till att 
konsumenterna väljer bort att kontakta dem.

Det finns inte så mycket bilder på moder-
na möbler på snickeriernas hemsidor, därför 
tror konsumenter inte att de tillverkar sådana 
möbler. Det beror på att de lokala snickerier-
na inte har så många möbler för de moderna 
hemmen i sitt sortiment. De tillverkar beställda 
möbler enligt ritning som grossister, arkitekter 
eller möbelformgivare ofta har ensamrätt till. 

Lokala snickerier har inte kunskap om hur 
de ska profilera sig för att få en mer pro-
gressiv förändring och utveckling av sin pro-
duktion. Oftast fattas det både tid, kunskap 
och pengar. Hemsidorna blir därför både 
otillräckliga, tråkiga och konservativa. 

Då konsumenter är vana vid lättillgängliga och 
välproducerade hemsidor tycker dessa att lo-
kala snickeriers hemsidor inte håller måttet 
och dömmer ut deras produkter på förhand. 

Ett urval av hemsidor visas i figur 7 och 8 nedan.

Figur 7. Hemsida Delsbo snickeri

Frontsidan på möbelsnickeriet Delsbo Snick-
eri, sidan är just nu under omkonstruktion. 
Ägaren själv anser att utbudet var otillräck-
ligt. Det var inte så många kunder som hit-
tade företaget tack vare hemsidan. Des-
sutom visade hemsidan inte den bredd av 
produktionen som finns tillgänglig. Detta ber-
or på att företaget inte har rättigheter att fritt 
tillverka dessa möbler. Då det är möbelformgiva-
re och grossister som är upphovsmän till dessa. 

Figur 8. Exempel på hemsida i uppland

Bilden visar en kattunge och i texten ovanför 
står det. “Tänk så skönt man kan ha”. Detta 
kan vara den första kontakten en ny kund har 
med företaget, vilket inte ger några professio-
nella intryck. 
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7. Urval av 
fyra förslag
Fyra förslag som passar Hälsinglands lokala 
snickerier, har arbetats fram genom diskussion 
med handledare Dan Östberg och de två snick-
erier som svarade på intervjuerna. Dessa förslag 
grundar sig i hur de lokala snickerierna ska kun-
na ta tillbaka förlorade marknadsandelar  och 
samtidigt kommunicera ut snickeriernas positi-
va delar samt lättare nå konsumenterna i de-
ras kundgrupp. Förslagen baseras på research-
delen och ett förslag kommer att väljas ut. 

Förslag 1: Ritprogram för konsumenter.  
Förslag 2: Hälsingegårdars nya turism
Förslag 3: Samarbete i gemensam organisation
Förslag 4: Möbelaffär i stordstadsregion

För att se fördelarna och nackdelarna med de 
olika förslagen visades examensarbetets resul-
tat upp genom SWOT-analys. Researchdelen 
tillsammans med intervjudelen har legat till 
grund för faktan som använts för att skapa 
SWOT-analyserna. Rent praktiskt ställer man 
upp positiva faktorer mot negativa faktorer och 
jämför dem utifrån ett internt respektive ex-
ternt perspektiv.

SWOT-analys är en metod som mäter kärnom-
råden inom demografi (vetenskapen om befolk-
ningens förändringar och tillstånd), ekonomi, 
teknologi, politik, jurudik, det sociala och kul-
turella. Metoden ska kunna avläsa trender och 
utvecklingar. Viktigaste anledningen till det är 
att hitta nya marknadsförsörjningsmöjligheter 
såsom: 

- Ändra försäljningsprocessen så att den blir 
  enklare  och mer lätttillgänglig. 
- Skräddarsy produkter och tjänster. 
- Introducera nya användningsmöjligheter. 
(Wikipedia, 2013b)
 
När ett företag, organisation etc. vill göra en 
övergripande utvärdering av företagets- eller 
organisationens styrkor, svagheter, möjligheter 
och hot, så kan man göra en SWOT-analys. 
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Vid intervju av de elva konsumenterna ställdes 
frågan: är det viktigt att butiken har e-handel 
eller går du hellre i varuhus? Nio av elva konsu-
menter vill hellre gå till ett varuhus än använda 
sig av e-handel. 
“Hellre varuhus, man kan se, prova och känna 
på produkterna.”
“E-handel är ett bra komplement men inte en 
ersättare till varuhus.”
Det är viktigt för konsumenten att få se och kän-
na på möblerna innan köp vilket gjorde förslag 
1 ej lämpligt att gå vidare med. 

Förslag 1: Ritprogram för konsumenter.
Ritprogram för konsumenter finns tillgängliga 
hos många företag som håller på med inredning. 
Särskilt kök är populära att rita upp. Kök har en 
enklare konstruktion vilket är lättare att rita upp 
än exempelvis ett vitrinskåp eller en stol. Dessu-
tom är sådana program mer anpassade för större 
företag som har råd att ta in extern personal 
som har kunskap att sköta ett sådant program. 

Detta skulle kunna vara ett sätt för lokala 
snickerier att kommunicera ut sina produkter.

Tabell 1. SWOT-analys för ritprogram för konsu-
menter.

Figur 14.
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Förslag 2: Hälsingegårdars nya turism
Sedan flera år tillbaka har man förberett att 
hälsingegårdardarna ska bli ett världsarv 2013. 
Mellan 2008 och 2010 genomfördes projek-
tet Hälsingegårdar – världsarv och utveck-
ling. Detta för att förbereda Hälsingland på ett 
kommande världsarv. I Hälsingland finns det 
ovanligt många bevarade och orörda bygg-
nader och interiörer från sent 1700-tal och 
framåt. I takt med att bönderna i Hälsingland 
på 1700-talet började bli rika  så ökade de-
ras efterfrågan på vackrare och mer välgjor-
da möbler.  Detta banade väg för fler duktiga 
hantverkare i form av snickare och målare.
Det är framförallt arkitekturen och inred-
ningskonsten som har gjort hälsingegårdar-
na kända för en bredare allmänhet och an-
ledning till att det ska bli ett världsarv.

Tabell 2. SWOT-analys för  Hälsingegårdars nya 
turrism.  

Den första juli 2012 blev hälsingegårdar-
na upptagna på UNESCO:s världsarvslista vid 
världsarvskommittèns möte i St Petersburg.
Med ökad turism kommer det finnas nya kom-
munikationskanaler ut till potentiella kunder 
(Hälsingegårdar, 2013).

Vid intervjufrågorna med grossist 2 ställdes 
frågan: Har du någon specifik kundgrupp? “Klart 
det handlar om höginkomsttagare, jag skulle 
ljuga om jag sa något annat.” 
Det kan vara svårt att locka lokala snickeriers 
kundgrupp till Hälsingegårdar då deras kund-
grupp i stor utsträckning vill ha moderna möbler. 
Då dessa faktorer stred mot varandra så läm-
pades inte förslag 2 heller för vidare  arbete.
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Förslag 3: Samarbete i organisation
Samarbete hos små lokala näringar är viktigt om 
dessa ska överleva. De måste finna sin kundkrets 
i de som tycker att miljö, närproducerat etc. är 
viktiga attribut. Inom mjölkbranschen exempel-
vis så har sju gårdar i Uppland startat ett samar-
bete. Mjölkbranschen och de lokala möbelsnick-
erierna har vissa likheter då deras produkter 
har en minskad efterfrågan (Sju gårdar, 2013).

Ett samarbete mellan några snickerier i Häls-
ingland kan göra att de blir mer konkuren-
skraftiga. Då kan de  lättare kommu-
nicera ut sina produkter på marknaden. 
Svårigheterna med detta förslag är frågor-
na hurvida man ska bilda gemensamt bolag 
eller sammarbeta men som enskilda firmor.

Tabell 3. SWOT-analys för Samarbete i organi-
sation.

I vilket fall som helst kommer det att behöva läg-
gas resurser på att lösa frågan på hur och vem som 
ska strukturera sammarbetet. Ett sådant sam-
marbete riskerar att leda till en mer standardis-
erad tillverkning för ökad effektivitet. Detta i sin 
tur tar bort den mer personliga kundrelationen. 

Under intervjuerna har grossisterna svarat på 
varför de väljer att beställa från lokala snickerier. 
“God kvalitet, det ger ett personligare intryck 
att handla av ett mindre företag.”
“Personliga, det är en prisfråga om man jäm-
för med Stockholmspriser, sedan så tillverkar 
snickerier från landsbygden precis som jag har 
ritat och som arkitekt är det viktigt.“
Baserat på grossisternas svar samt att se till de 
lokala snickeriernas kunnande kommer förslag 3 
att tas med i förslag av resultat. 
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Förslag 4: Butik i storstadsregion
Med en butik i storstadsregion blir avståndet till den ak-
tuella kundgruppen närmare. Detta kommer även öka 
chanserna att bredda befintlig kundgrupp. Ett sådant 
projekt skulle dock kräva utökade resurser i och med 
nya lokaler så som butik och extern personal i form 
av möbeldesigner och eventuell butikspersonal. Att en 
sådan butik har en egen möbeldesigner eller på provi-
sion kan ge ett mervärde för kunden så att hen får vara 
med att utforma produktens form och utförande. Detta 
skulle då ge de lokla snickerierna en chans att stärka 
sig på marknaden och ge dem en stark profil. 

Tabell 4. SWOT-analys för butik i Storstadsre-
gion.

Vid intervju av de elva konsumenterna ställdes frågan: 
är det viktigt att butiken har e-handel eller går du hellre 
i varuhus? Nio av elva konsumenter vill hellre gå till ett 
varuhus än använda sig av e-handel. 
“Hellre varuhus, man kan se, prova och känna på pro-
dukterna.”
“E-handel är ett bra komplement men inte en ersättare 
till varuhus.”
Det är viktigt för konsumenten att få se och känna på 
möblerna innan köp. Att dessutom få vara med och ut-
forma möbeln ger även en bra relation som kan locka 
kunder tillbaka. Därför kommer förslag 4:a att tas med 
i förslag av resultat. 
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5. Förslag på resultat
Genom analys av SWOT med stöd av intervju-
delen finns det flera positiva delar med 
förslag 4. Dock skulle det kräva resurser som 
högre kassaflöde, vilket skulle göra det svårt att 
förverkligas. Förslag 3 har med stöd av SWOT 
och intervjudelen positiva delar där sammar-
bete i organisation beskrivs, där kan snickeri-
erna använda sig av egen kompetens. De kan 
byta erfarenheter, använda sig av varandras 
kontaktnät så som kunder och grossister.  

Man kan se hela examensarbetet som ett förslag 
på hur man kan profilera snickerier i Hälsingland 
genom att  plocka delar ur intervjudelarna och 
swotanalyserna. 
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Diskussion och 
slutsatser
Idén med projektet var att ta reda på hur lokala 
snickerier i Hälsingland kan ta tillbaka marknad-
sandelar. Genom att profilera sig, kommunicera 
sina goda värden och marknadsföra sig. Lokala 
snickerier är inte särskilt bra på att profilera sig. 
Det är svårt att hitta till deras hemsidor när man 
är på internet och gör en googlesökning bara på 
möbler eller liknande. De är inte särskilt dukti-
ga på att marknadsföra sig eller kommunicera 
sina goda värden. Detta beror på okunskap om 
detta ämne men även tidsbrist. Som egenföre-
tagare i liten skala måste man prioritera andra 
saker. I vissa fall kanske det är bättre att  inte 
ha någon hemsida istället för att ha en som är 
dålig.  Om kundens första intryck av ett företag 
är att den möter en dålig hemsida får kunden en 
negativ uppfattning om företaget även om pro-
dukterna  är bra. Lokala snickerier i Hälsingland 
har många bra värden som de borde kommu-
nicera ut till konsumenterna. De har en flexi-
bel tillverkning. De lämnar låg miljöpåverkan, 
de gynnar den lokala eller svenska arbetsk-
raften och de förädlar den svenska skogen. 

Intervjuerna gav intressanta svar som användes 
som ett bollplank genom projektets process. 
Var det något jag funderade över när det gällde 
vissa saker kunde jag gå tillbaka till intervjuer-
na och läsa mig till det. Kan säga att det var 
intervjuerna som bestämde hur jag skulle lägga 
upp det övriga researcharbetet genom de svar 
jag hade fått. Genom intervjuerna fick jag reda 
på att snickerier och grossister är väl medvetna 
om den sjunkande efterfrågan på deras produk-
ter. Men att de tycker att det är svårt att göra 
något åt det. Konsumenterna bryr sig inte om 
vilken miljöpåverkan ett möbelköp gör. Det är 
de lokala snickeriernas uppgift att förklara hur 
möblers miljöpåverkan tär på den globala mil-
jön om samhället har misslyckats där. Många 
av informanterna sa att de inte bryr sig alls. 
Av de fyra förslagen som jag sorterade ut ge-
nom SWOT-analys och med hjälp av snickeri-
er var det två stycken jag tyckte var riktigt 
intressant. Det finns flera positiva delar med 
förslag 4. Dock skulle det kräva resurser som 
högre kassaflöde.  Vilket skulle göra det svårt 
att förverkliga. Förslag 3 har med stöd av SWOT 
och intervjudelen positiva delar där sammarbete 
i organisation beskrivs, där kan snickerierna 
använda sig av egen kompetens. De kan byta 

erfarenheter, använda sig av varandras kontak-
tnät så som kunder och grossister.
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Vidare Studie
Det skulle vara intressant om samarbete i ge-
mensam organisation förvekligades. Även om 
det finns svårigheter i  arbetet hur man ska 
strukturera upp organisation, tillverkning på 
olika platser och vilka externa kunskaper som 
samarbetet mellan lokala snickerier behöver. 

Det skulle säkert behöva få råd från ekono-
mer, jurister och säljare om detta projekt 
ska kunna användas i verkligheten. Jag tror 
att snickerier skulle kunna inspirera varan-
dra med de olika kompetenserna som varje 
snickeri besitter. Men jag tror även att de borde 
vara mer öppna för förändring och ny teknik. 

När man går vidare med detta projekt och 
förhoppningsvis får med de snickerier man be-
höver så kan det vara intressant att ta kontakt 
med EU-fonder. Då exempelvis Europeiska re-
gionalfonden och Europeiska socialfonden. Des-
sa skulle kunna stödja organisationen från start. 
De skulle stödja organisationen för att lokala 
snickerier, gynnar svensk råvara då de föräd-
lar i Sverige. Lokala snickerier ger arbete på 
landsbygden. De bevarar våra traditioner inom 
snickerihantverket, folkkonsten och kulturarvet.
Även om det är i en modern tappning. 
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Bilagor 
I bilagor kommer följande intervjuer att 
presenteras. Första kommer två intervjuer med 
snickerier, två grossister och elva konsument-
er. Intervjuerna har ingen speciell rangordning. 
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Snickeri 1 Hälsingland
Vilken slags typ av snickeri är ni? 
Möbelsnickeri
Hur många anställda har ni? 
Ingen, ensamföretagare 
Hur länge har du varit i branschen? 
23 år. 
Hur fungerar er kollektion, är den specialbeställd eller 
ingår den i ett sortiment? 
Den är speciallbeställd. Gör inget för att ha på lager. 
Har ni någon specefik kundgrupp?
Höginkomstagare, det beror på priset
Hur får ni tag på era ämnen/material, är den regional, 
svensk, eller är den importerad? 
Den är från regionen. Gävleborg och Dalarna. 
Vill ni/ försöker ni bredda kundgruppen? 
Det finns arbeten men genom att visa upp sig på en 
hemsida.
Känns det som att ni ligger nära kundens behov och 
krav i möblernas kvalitet? 
Ja så är det, skulle inte gå att sänka kvaliteten för att 
locka en ny kundgrupp. 
-Varför skulle inte det gå? 
Det är inte virket som kostar mycket pengar, det är 
tiden jag lägger ner på möbeln som tar lång tid och då 
blir priset högre. 
Hur arbetar ni med kundkontakt med befintliga kunder? 
Telefonkontakt och bemöta deras behov. 
Hur arbetar ni för att locka till er nya kunder? 
Hemsidan och tillverka bra produkter
Finns det något speciellt ni skulle vilja förbättra med er 
kundkontakt?
Jag tycker att det är bra som det är. 
Hur många återkommande kunder har ni ungefär? 
85-90 % då ingår det grossister där med egna kunder. 
Är det något speciellt/specifikt som ni tänker på, när 
det gäller kvalitet och service som utmärker er?
Inte så lång väntan, och bra flexibelitet. 
Har er produktion förändrats de senaste 5/10 åren? 
Det är inget sortiment längre utan mer speciallbeställt, 
glasskåp tillverkar jag ofta. 
Vilka orsaker tror du att det finns till det? 
Jag är osäker på det. Modet och Trender kanske.  
Vilka förändringar skulle vara bra för erat företag res-
pektive branchen? 
Om man fick in en ny trend och om stora varuhus gick 
i konkurs. 
Ser ni er som ett miljövänligt företag? 
Ja
På vilket vis då? 
Använder naturliga material som är lokalt anknytna. 

Snickeri 2 Hälsingland
Vilken slags typ av snickeri är ni?
Möbelsnickeri
Hur många anställda har ni?
ensam
Hur länge har ni varit i branschen?
Sedan 1998
Hur fungerar er kollektion, är den specialbeställd eller 
ingår den i ett sortiment?
Både och, mest sortiment
Har ni någon specifik kundgrupp?
Ja det är framförallt grossister som beställer och köper 
möbler av mig.
-          Hur skiljer det sig i kvalitet och pris?
-          Högre för privat eftersom då tillverkas bara en, 
men så blir det även för grossister om de bara beställer 
en möbel.  
Hur får ni tag på era ämnen/material, är den regional, 
svensk, eller är den importerad?
Svenskt och från sågverk i Hälsingland
Vill ni/ försöker ni bredda kundgruppen?                 
Nä
Känns det som att ni ligger nära kundens behov och 
krav i möblernas kvalitet?
Kvaliteten men inte priset. Många tycker det är för dyrt.
Hur arbetar ni med kundkontakt med befintliga kunder?
Pratar med grossister några gånger i veckan, privata 
inte så mycket.
Hur arbetar ni för att locka till er nya?
Gör det inte alls. Har varit med i den lokala tidningen 
och lite så men det fungerade inte så bra. 
Varför tyckte du inte att det gick så bra? 
Kunderna finns inte lokalt, vi säljer mest till storstads-
regioner.  
Finns det något speciellt ni skulle vilja förbättra med er 
kundkontakt?
Annonsera mer, man kanske skulle ha en hemsida. 
Men vet inte om det ger något.
Hur många återkommande kunder har ni ungefär?
90 % och då ingår grossist.
Är det något speciellt/specifikt som ni tänker på när det 
gäller kvalitet och service som utmärker er?
Bra kvalitet på materialet, använde massivt trä. Håller 
en hög finsch och det gedigna och hållbara möbler.
Har er produktion förändrats de senaste 5/10 åren?
Det har minskat, minskat mycket. Var 5 anställda och 
nu är jag ensam.
Vilka orsaker tror du att det finns till det?
Äldre grossister har slutat, mättad marknad. Unga är 
inte intresserad av produkterna.
Vad skulle vara bra för ert företag respektive bran-
schen? Fler kunder som uppskattar gediget arbete/ 
hög finsch och möbler som håller.
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Grossist 1 Stockholm
Hur länge har du varit i branchen?
Jag har nog varit i branchen i 35 år.
Köper/beställer du dina möbler från små snickerier 
eller från större företag?
Det är nästan alltid mindre snickerier
Har du kontakt med snickerier på landsbygden?
Ja nästan alla snickerier jag beställer av är från mindre 
orter. 
-Vad är bra med deras tillverkning? 
-God kvalitet, det ger ett personligare intryck att   
handla av ett mindre företag. 
-Finns det något de skulle kunna förbättra? 
-En sak generellt är leveranstiden, är man en liten så 
försöker man få beställningar från höger till vänster och 
då hinner de inte riktigt med. Det står högst upp på 
priolistan för mina kunder att man håller leveranstiden. 
Har du någon specefik kundgrupp? 
Klart det handlar om höginkomstintagare, jag skulle 
ljuga om jag sa något annat. Har faktiskt kunder med 
normal inkomst också som sparar glatt för att köpa fina 
grejer. 
Vad skulle man kunna göra för bredda kundgruppen?
Det är på två vis, det är väldigt svårt. När IKEA sål-
de gustavianska möbler så åkte man med på tåget. 
Mina konsumenter vill ha det där lilla extra. Man får 
informera om varför ett skåp kostar så mycket som det 
gör. Det är bättre kvalitet och bra hantverk. Förklara för 
kunden att möbeln har ett högt värde och att möbeln 
är hållbar. 
Hur många återkommande kunder har ni ungefär? 
Det är nästan hundra procent, i alla fall nittio. Därför att 
alla kunder jag har är handlare och inredningföretag 
och de återkommer eftersom jag har hög kvalitet och 
håller leveranstiderna. 
Är det något speciellt/specifikt som ni tänker på när det 
gäller kvalitet och service som utmärker er?
En sak är faktiskt att generellt ge god service, ringer 
en kund efter fem år så bjussar man på det. En annan 
sak är jag är oerhört noga med leveranser. Vara i tid till 
offentliga miljöer tillexempel. Det är viktigt för kunder 
att man håller vad man lovar. 
Känns det som att ni ligger nära kundens behov och 
krav i möblernas kvalitet och pris? 
Jo det tycker jag, Det spelar lixom ingen roll om tillex-
empel ett bord kostar fem eller tjugo tusen. Kunden vill 
gärna att det ska vara billigare, vissa klagar hur det än 
är. 
Har du märkt någon skillnad i försäljing de senaste 
5-10 åren? 
Ja det har jag absolut gjort, början på 2002 vart det en 
nedgång i fem år då det stadigt sjönk. Men senaste 
året är det bättre. 

Vad tror du är orsaken till detta? 
Innan finanskrisen på 90-talet var det väldigt populärt 
och tufft att ha gustavianska möbler. Dagens 30 åring-
ar som har mycket pengar köper italienska möbler. Jag 
sålde rätt mkt utomlands, till England och USA men 
9/11 2001 blev det en mindre efterfråga från dessa 
länder. Jag tror det finns möjlighet till fler snickerier. 
Men inte som förr. Producera produkter är en konst, 
men det får inte ta för lång tid.  
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Grossist 2 Stockholm 
Hur länge har du varit i branchen?
Jag skulle vilja säga att jag har varit i branschen sen 
jag var en 8 åring och är 56 år nu. Så 48 år alltså efter-
som jag började i ett familjeföretag. 
Köper/beställer du dina möbler från små snickerier 
eller från större företag?
Små företag är det oftast. 
Har du kontakt med snickerier på landsbygden?
Ja det har jag. 
- Vad är bra med deras tillverkning? 
- Personliga, det är en prisfråga om man jämför 
med Stockholmspriser, sedan så tillverkar snickeri-
er från landsbygden precis som jag har ritat och som 
arkitekt är det viktigt. 
- Finns det något de skulle kunna förbättra? 
- Lite mer kunskap om trä. 
Har du någon specefik kundgrupp? 
Egentligen inte, det är väl i sånna fall personer som vill 
ha en uppritad möbel. 
Hur många återkommande kunder har ni ungefär? 
25 %
Är det något speciellt/specifikt som ni tänker på när det 
gäller kvalitet och service som utmärker er?
Mina möbler håller bättre än konkurrenterna, ställer 
upp om något har hänt. Exempelvis vid skada. Man 
skulle kunna kalla det en livstidsservice. Jag lever på 
rekommendationer.
Känns det som att ni ligger nära kundens behov och 
krav i möblernas kvalitet och pris? 
Ja det tror ja. Inga som har klagat än på kvaliteten 
i alla fall. Priset ska nästa alla pruta på. Så är det i 
Stockholm nu, de stora butikerna pressar ner priset. 
Då får vi följa efter även om vår kvalitet är bättre. 
Har du märkt någon skillnad i försälljning de senaste 
5-10 åren? 
Efter 2007 är alla försiktiga. Även dom som har my-
cket pengar sparar. Så då blir det inte lika många köp 
som tidigare. 
Vad tror du är orsaken till detta? 
Alla andra butiker pressar. 
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Konsument Man 28 år Uppsala
Vilka egenskaper är det viktigaste vid möbelköp?
Det viktigast på möbeln, funktionalitet  utseende  det 
ska passa in i rummet. Någorlunda tidlös. Inte för hipp.
Var köper du dina möbler?
Mio och Em
-          Vad är det du tycker är bra respektive dåligt   
 med ”företaget”?
-          Mio. Det är bra att de har stort utbud av det jag 
går dit för. Vardagsrumsmöbler och sovrum. Ganska 
ofta ligger det lite högt i pris. Det märker man när de 
har reor. När de har reor är priset bra för den kvalitet 
de har.
-          Samma lika, de ligger nog lite under i pris. Och 
kanske i kvaliteten oxå. Det är lite opersonligt.
Har du köpt någon möbel hos en lokal snickare?
Nej det har jag nog inte.
-          Känner du till någon lokal snickare?
-          Ja en i Hälsingland.
-          Vad skulle få dig att handla av en lokal snick  
 are?
-          Det är inte tillräckligt lättillgängligt  ganska main-
stream  man kommer aldrig in på en lokal hemsida när 
man surfar. Tar för lång tid att hitta en möbel man vill 
ha . Sammanfattningsvis kan man säga att det är lite 
för svårtillgängligt.
Vad är bra service för dig?
Bra service för mig är att säljaren är inte påträngande 
men lyhörd och närvarande. De ska vara uppmärksam 
när jag ber om hjälp.
-          Hur stor del spelar tillgängligheten roll när du 
köper dina möbler?
-          Stor, för att det ska vara enkelt.
-          Är det viktigt att butiken har e-handel eller går 
du hellre i varuhus?
-          Jag går hellre i varuhus, ser och känner på 
möblerna, det är svårt att se sånt på nätet. Där kan 
man få känsla för produkten på internet.
 
Hur funderar du kring material, färg, hållbarhet när du 
köper en möbel?
Delvis, man klämmer och känner och provar gär-
na, ställer någon fråga. Lägger inte ner någon tid på 
sådana delar som material.
Ser du något positivt eller negativt i att handla ur ett 
befintligt sortiment?
Positivt att det går snabbt, man kan ta med den samma 
dag. Det är ju inte så flexibelt om jag vill göra några 
ändringar och inte så personligt.
Vad är en vacker trämöbel för dig?

Järvsöstolarna tycker jag är jävligt snygga. Det är 

något som åldras bra. Håller hög kvalitet, men det kan-
ske inte passar in i en lägenhet. Det är ganska roligt 
att shoppa möbler. Så det behöver inte hålla så jätte 
länge. För man vill köpa nytt. Man vill ju ha nytt när 
man flyttar.
-          Den möbel du beskrev tidigare, skulle du vilja ha 
den i ditt hem och vad skulle den i sådana fall få kosta? 
-          Jag skulle vilja ha dem i ett kommande hem, vill 
ha dem i hus inte lägenhet. Jag skulle kunna tänka mig 
2000 till 2500 kr styck.
Funderar du på vilken miljöpåverkan möbeln utsätter 
miljön för?
Inte i huvudtaget.
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Konsument Kvinna 34 år Gävle
Vilka egenskaper är det viktigaste vid möbelköp?
Att möbeln är snygg och användbar
Var köper du dina möbler?
Jag köper mycket på IKEA eftersom jag är student och 
inte har råd med dyra möbler i dagsläget.
-          Vad är det du tycker är bra respektive dåligt med 
”företaget”?
-          Det är bra att man får snygga möbler till ett billigt 
pris men dåligt att det blir så stora massproduktioner 
så att man blir ju inte precis ensam om möblerna utan 
halva världen har dessa. Sen att dom lätt går sönder 
på grund av dålig kvalitet.
Har du köpt någon möbel hos en lokal snickare?
Nej.
-          Känner du till någon lokal snickare?
-          En gammal kompis pappa
-          Vad skulle få dig att handla av en lokal snick  
 are?
-          Om dom kunde göra precis den/ de möbler jag 
skulle vilja ha och till ett bra pris så klart.
-          Hur stor del spelar tillgängligheten roll när du 
köper dina möbler?
Det är viktigt eftersom jag gärna vill ha allt på en gång 
och inte har tid att vänta på beställning
-          Är det viktigt att butiken har e-handel eller går 
du hellre i varuhus?
Jag går gärna till ett varuhus, men e-handel funkar bra 
om det är hemleverans till dörren
Vad är en vacker trämöbel för dig?
När formen är stilren och tilltalande
Vad är service för dig?
Service för mig är bra bemötande och att man behand-
lar kunden som en ”kung” och försöker att göra så bra 
man kan för att kunden ska bli nöjd.
Hur får IKEA en att känna sig som en ”KUNG”?
Billigt så att man kan köpa massor av grejer så att man 
känner sig som en kung.
Hur funderar du kring material, färg, hållbarhet när du 
köper en möbel?
Det beror helt på vad man köper. Köper jag en soffa 
ska den vara skön och snygg, köper jag en stol kan den 
vara hur obekväm som helst bara den är sjukt snygg.
Den möbel du beskrev tidigare, skulle du ha den i ditt 
hem och vad skulle den i sådana fall få kosta?
Är det en snygg soffa så högst 10 000 kr är det en stol 
3500 kr högst typ.
Ser du något positivt eller negativt i att handla ur ett 
sortiment?
Bra att få se vad som finns lättare att komma på vad 
man är ute efter kanske?
Om det finns företag som kan ge dig exakt den möbel 

du vill ha med exakta mått, exakt färg och rätt estetisk 
funktionallitet. Hur mycket mer skulle du kunna betala 
för det?
Absolut då får det kosta vad det kostar. Ca 5000 kr 
extra kanske.
Funderar du på vilken miljöpåverkan möbeln utsätter 
miljön för?
Ärligt talat så gör jag tyvärr inte det. Det är väl min dåli-
ga sida här i livet kanske.
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Konsument Man 28 år Hälsingland
Vilka egenskaper är det viktigaste vid möbelköp?
Hållbar, Robust och stabil och den kan vara tung.
Var köper du dina möbler?
Loppis
-          Vad är det du tycker är bra respektive dåligt med 
”företaget”?
-          Billigt och att man kan hitta fynd. Det som är 
dåligt att man inte hittar de man skulle vila va. Hittar 
saker som man inte visste att . att det inte är världens 
bästa 
kvalitet
Har du köpt någon möbel hos en lokal snickare?
Nej
-          Känner du till någon lokal snickare?
-          Ja
o   Hur många då? 
Jag känner till två stycken i närheten
-       Vad skulle få dig att handla av en lokal snickare?
-          Vad dom gjorde, vad dom har för priser. Om de 
syntes lite mer. Måste berätta mer vad dom gör
Vad är bra service för dig?
Snabba svar, får hjälp fort som prisuppgift. Om något 
skulle gå sönder ska det vara rätt till reklamation.
-          Hur stor del spelar tillgängligheten roll när du 
köper dina möbler?
-          Inte så stor roll. Jag får alltid åka en bit när jag 
ska köpa möbler och det gör jag rätt ofta nu efter att 
jag köpt hus.   
-          Är det viktigt att butiken har e-handel eller går 
du hellre i varuhus?
-          Det är skönt att kolla på hemsidor först. Så man 
kan se vad som finns. Söka efter det man vill ha innan 
man åker till varuhus.
Hur funderar du kring material, färg, hållbarhet när du 
köper en möbel? (kvalitet?)
Inga spånplattor. Det ska vara bra kvalitet som riktigt 
virke.
Ser du något positivt eller negativt i att handla ur ett 
befintligt sortiment?
Mer intressant att få specialbeställa. Bord 10-20 pro-
cent mer. Beror på
Vad är en vacker trämöbel för dig?
En vacker pinnstol. Gamla bondmöbler
-          Den möbel du beskrev tidigare, skulle du vilja ha 
den i ditt hem och vad skulle den i sådana fall få kosta? 
-          Ja, mellan 500-700 kr styck
Funderar du på vilken miljöpåverkan möbeln utsätter 
miljön för?

Jag har köpt en soffa som jag skulle vilja klä om och 
skulle hellre göra det än att köpa en ny för miljöpåver-
kans skull. Trodde det skulle kosta 10-15 tusen att klä 
om den. Men tapetseraren ville ha 29 tusen.
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Konsument kvinna 27 år Hälsingland
Vilka egenskaper är det viktigaste vid möbelköp?
Bra pris, håller hyffsad kvaletet
Var köper du dina möbler?
IKEA, Lokalt möbelföretag, auktion och Mio.
-          Vad är det du tycker är bra respektive dåligt med 
”företaget”?
-          Bra med IKEA är att det är billigt. Man har my-
cket att välja mellan. Men det är inte så stort utbud av 
de olika modellerna. Bra service. Inga problem med 
reklamation.
-          Det lokala möbelföretaget håller skapliga priser, 
men vi hade problem med att service inte så snabb.
-          Jag tycker att Mio har dålig service, det tar lång 
tid reklamera och har hört fler som är missnöjd med 
deras service.
Har du köpt någon möbel hos en lokal snickare?
Nej
-          Känner du till någon lokal snickare?
-          En
-          Vad skulle få dig att handla av en lokal snickare?
-          Skapliga priser, om det är något skräddarsytt 
som jag behöver.
Vad är bra service för dig?
Att man får hjälp med att åtgärda problem.
-          Hur stor del spelar tillgängligheten roll när du 
köper dina möbler?
-          Spelar inte så stor roll, åker vart som helst om 
priset är rätt.
-          Är det viktigt att butiken har e-handel eller går 
du hellre i varuhus?
-          Hellre varuhus, man kan se, prova och känna 
på produkterna.
 
Hur funderar du kring material, färg, hållbarhet när du 
köper en möbel? (kvalitet?)
Material
 tänker jag inte på så mycket, kan inte så mycket om 
det. Färg tänker jag på. Funderar på om skit syns där.
Ser du något positivt eller negativt i att handla ur ett 
befintligt sortiment?
Positivt för att då uppstår ett behov när jag är där.
-          Hur menar du då?
 
-          Det är roligt att handla möbler så jag köper det 
jag känner att jag vill ha.
Vad är en vacker trämöbel för dig?
Stilrent raka linjer och inte så mkt krusseduller. Tänker 
mest på formen. En ny tvbänk.
-          Den möbel du beskrev tidigare, skulle du vilja ha 
den i ditt hem och vad skulle den i sådana fall få kosta? 
-          Ja jag vill ha den. 5000 kr skulle jag kunna tänka 
mig att betla för den.
Funderar du på vilken miljöpåverkan möbeln utsätter 

miljön för?
Näe det gör jag inte.

27



Konsument Man 28 år Hälsingland
Vilka egenskaper är det viktigaste vid möbelköp?
Priset är viktigt, komforten och funktionen, ser estetikst 
rikigt ut och passa i mitt hem. 
- Vad för möbler passar i ditt hem? 
- Jag tror nog att jag har ett ganska vanligt hem 
med möbler från olika affärer, lite svensson kanske. 
Var köper du dina möbler?
IKEA och MIO och andra möbelaffärer
- Vad är det du tycker är bra respektive dåligt 
med ”företaget”? 
- IKEA är billigt och har ett stort utbud men deras 
besrivningar är inte så bra. 
- Mio. Att dom finns lokalt. Inte så mycket mer att 
säga. 
Har du köpt någon möbel hos en lokal snickare? 
Nej 
- Känner du till någon lokal snickare? 
- Ja
o Hur många då? 
o Två stycken
- Vad skulle få dig att handla av en lokal snick-
are?
- Om jag hade ett större kapital eller om jag 
skulle behöva måttbeställa.
Vad är bra service för dig?
Att företaget svarar när man ringer. Då ska man få 
snabb respons och bli väl bemött. 
- Hur stor del spelar tillgängligheten roll när du 
köper dina möbler? 
- Det spelar en ganska stor roll 7/10 skulle jag 
säga. 
- Är det viktigt att butiken har e-handel eller går 
du hellre i varuhus? 
- Vill hellre se dem vid möbelköp, se dem och 
testa dem. 
Hur funderar du kring material, färg och hållbarhet när 
du köper en möbel? (kvalitet?)
Möbeln ska vara hållbar och bekväm. Sedan vill jag 
ha ett ekmaterial. Finare material. Faner och massiv 
spelar ingen roll beroende på priset. Beror på vad mö-
beln har för funktion. 
Ser du något positivt eller negativt i att handla ur ett 
befintligt sortiment? 
Om jag skulle handla av ett snickeri vill jag ha det mått-
beställt, vid köp från IKEA då är det mer intressant med 
ett sortiment eftersom det håller nere priset. 
Vad är en vacker trämöbel för dig? 
Ek och valnöt är fint,det ska inte vara så fyrkantigt. 
Gustavianskt, snickarglädje och kurvaturer är fint. Har 
en sådan garderob. 

-Den möbel du beskrev tidigare, skulle du vilja ha den i 
ditt hem och vad skulle den i sådana fall få kosta?  

- Har den redan i mitt hem. Skulle kunna tänka 
att betala 4000 kr. 
Funderar du på vilken miljöpåverkan möbeln utsätter 
miljön för?
Ärligt så nej. 
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Konsument Man 28 år Stockholm
Vilka egenskaper är det viktigaste vid möbelköp?
Utseende, kvalitet och (tyvärr) pris.
Var köper du dina möbler?
Då jag är snål så köper jag inte så många möbler men 
svaret får bli IKEA.
- Vad är det du tycker är bra respektive dåligt 
med ”företaget”? 
- IKEA:s priser är så klart bra. Tyvärr är ju de två 
andra egenskaper,  utseende och kvalitet horribelt dåli-
ga för det mesta.
Har du köpt någon möbel hos en lokal snickare? 
Nej.
- Känner du till någon lokal snickare? 
- Ingen i Stockholm. En i Hudiksvall.
- Vad skulle få dig att handla av en lokal snick-
are?
- Att jag hade högre lön.
Vad är service för dig?
Svårt att beskriva.
- Hur stor del spelar tillgängligheten roll när du 
köper dina möbler? 
- Då jag ej äger en bil är det viktigt att det går att 
ta sig till där möbeln visar/säljs med kommunaltrafiken. 
Sedan uppskattar jag även hemkörning mot ett rimligt 
pris.
- Är det viktigt att butiken har e-handel eller går 
du hellre i varuhus? 
- Mindre viktigt för möbelinköp då jag gärna vill 
se möbeln i verkligheten. Men så klart trevligt att kunna 
titta på bilder etc. online.

Hur funderar du kring material, färg, hållbarhet när du 
köper en möbel? (kvalitet?)
Tyvärr inte så mycket då jag mest köpt möbler på IKEA. 
Men om jag hade råd att köpa riktigt möbler skulle jag 
uppskatta en möbel som är gjort i trä istället för spån 
(som IKEAs). Tänker mig att jag gärna skulle ha mö-
beln resten av livet så den måste hålla länge.

Ser du något positivt eller negativt i att handla ur ett 
sortiment? 
Positivt borde vara att det på så vis kanske går erbjuda 
ett lägre pris, jämför med att alla möbler är unika. Neg-
ativt är väl i så fall att möbeln inte är just unik.
Vad är en vacker trämöbel för dig? 
En vacker trämöbel är en tidlös möbel som jag kan 
uppskatta hela livet och förhoppningsvis även gener-
ationerna efter mig. Jag uppskattar rena former (Tänk 
60-tal). Ett exempel kan vara ett sideboard eller en 
bokhylla I teak eller liknande.
- Den möbel du beskrev tidigare, skulle du ha 
den i ditt hem och vad skulle den i sådna fall få kosta?  

-Då jag ännu inte känner att jag har allt för mycket pen-
gar över att lägga på möbler så skulle de möbler jag vill 
ha vara alldeles för dyra att köpa nya. Enda alternativet 
är begagnade. Men förhoppningsvis kommer det en tid 
då jag kan priotiera kvalitetsmöbler.
Funderar du på vilken miljöpåverkan möbeln utsätter 
miljön för?
Jag tänker att det är dåligt med slit-och-släng-möbler 
och att en möbel som används länge är bättre. Fun-
derar inte speciellt mycket över olika träslags påverkan 
på miljön.
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Konsument Kvinna 26 år Uppsala
Vilka egenskaper är det viktigaste vid möbelköp?
Kvalitet, Vill inte köpa möbler som har dålig kvalitet, 
och alla har det på om man handlar på ikea
Var köper du dina möbler?
Mio och EM Fullerö? Liten möbelaffär. 
- Vad är det du tycker är bra respektive dåligt 
med ”företaget”? 
- Mio. Bra med mio dom har ett rätt så stort ut-
bud, dåligt med Mio dyraste sakerna vill jag inte köpa. 
Annars är mio bra. 
- Em känns bättre än mio blivit bättre bemött på 
em än mio. Jag fick vänta länge på en möbel som var 
beställd. 
- Bra är att dom inte har så många ex av varje. 
Alla andra har det inte. Har högre priser. 
Har du köpt någon möbel hos en lokal snickare? 
Nej
- Känner du till någon lokal snickare? 
- Nej 
- Vad skulle få dig att handla av en lokal snick-
are?
- Om jag hittar något som jag skulle vilja ha. Vid 
speciallbeställning. Det skulle vara värt att betala mer 
för. Men jag skulle vilja ha råd med det. 
Vad är bra service för dig?
Trevliga hjälpsamma. Tar sig tid och att dom ska ha 
mycket närvaro och kunskap. 
- Hur stor del spelar tillgängligheten roll när du 
köper dina möbler? 
- Egentligen spelar det inte så stor roll alls. Vill 
jag ha något speciellt spelar det ingen roll 
- Är det viktigt att butiken har e-handel eller går 
du hellre i varuhus? 
- Varuhus. Hemsida räcker, skulle handla e-han-
del om jag sett varan i butik . de måste ha väldigt bra 
hemsida. 
Hur funderar du kring material, färg, hållbarhet när du 
köper en möbel? (kvalitet?)
Jag vill väl tro att det är bättre kvalitet på mio och em. 
Har väldigt mycket vita möbler. Jag skulle vilja ha mas-
sivt trä till möblerna men har även spånskivor i möbler-
na.
Ser du något positivt eller negativt i att handla ur ett 
befintligt sortiment? 
Om jag skulle vilja köpa någon speciellvara som dom 
de inte har. 
Vad är en vacker trämöbel för dig? 
Något som är fint målat. Ett skåp med kurvatur. Med 
allmogestil. 
- Den möbel du beskrev tidigare, skulle du vilja 
ha den i ditt hem och vad skulle den i sådana fall få 
kosta?  

- Ja det skulle jag vilja. Mellan fem och sju tusen 
skulle jag kunna tänka mig. 
Funderar du på vilken miljöpåverkan möbeln utsätter 
miljön för?
Nej inte ett dugg. 
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Konsumenter Man 23 år Gävle
Vilka egenskaper är det viktigaste vid möbelköp?
Den måste fylla syftet, vara funktionell och snygg. Bra 
funktionelltillverkning men inte ta bort det estetiska vär-
det. 
Var köper du dina möbler?
MIO, Jysk. IKEA. 
- Vad är det du tycker är bra respektive dåligt 
med ”företaget”? 
Mio- Snygga saker men samtidigt kan vara dålig 
kvalitet. Trots det dyra priset. 
Jysk – Billiga, man kan hitta något i ett reklamblad.  
Man får typ det man betalar för. 
IKEA - Utbudet och tillgängligheten, ibland oxå priset. 
Har du köpt någon möbel hos en lokal snickare? 
Nej
- Känner du till någon lokal snickare?  
Är osäker, skulle antagligen inte besöka. 
- Vad skulle få dig att handla av en lokal snick-
are?
Inte allt för höga priser, att dom syns tillgängliga. Utbud 
av mer moderna möbler. 
Vad är bra service för dig?
I affär, ska ställa frågor och personen ska kunna svara 
på frågorna i ämnet. Hemkörning vid större saker. Bra 
service och inte tar ut någon större avgift för transport 
och uppbärning 800-1000kr som högst. Jag ser det 
som sämre service om man behöver vänta för att före-
taget ska planera in andra utkörningar.  
- Hur stor del spelar tillgängligheten roll när du 
köper dina möbler?  
Den spelar stor roll, vill inte skicka efter på e-handel. 
Vill kunna få testa möbeln. 
- Är det viktigt att butiken har e-handel eller går 
du hellre i varuhus? 
Går hellre i varuhus.  
Hur funderar du kring material, färg estetiska funktion-
er och hållbarhet när du köper en möbel? (kvalitet?)
Det ska passa in i det övriga sortimentet hemma. Vill 
ha en möbel som håller en längre tid. 
Ser du något positivt eller negativt i att handla ur ett 
sortiment? 
Positivt med det, lägre priser och man kan köpa två till 
bra pris. Enformigheten i ikea. Finns i alla hem. 
Vad är en vacker trämöbel för dig? 
Rena raka linejer, behandlad ek. Med metallbeslag 
som kontrast. Sett en del sådana möbler ute i handeln. 
En hylla som jag såg på mio med  8 hyllor. 
- Den möbel du beskrev tidigare, skulle du ha 
den i ditt hem och vad skulle den i sådna fall få kosta?  
- På Mio kostar den  1000-1500kr. Det är ingen 
statuspryl. Men om jag skulle få den skräddarsydd med 
10 hyllor för att jag behöver det. Då skulle jag 

tänka mig att få den servicen med dubbla priset. För 
det unika lixom.
Funderar du på vilken miljöpåverkan möbeln utsätter 
miljön för vid köp?
Nej, det enda man kan tänka sig är att ek är ett helt 
okej träslag. 
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Konsument Kvinna 25 år Stockholm
Vilka egenskaper är det viktigaste vid möbelköp?
Det ska vara snyggt!  Gärna modernt eller auktions-
fynd och det ska gå i vitt. 
Var köper du dina möbler?
IKEA och på loppis ute på landet och auktion. 
- Vad är det du tycker är bra respektive dåligt 
med ”företaget”? 
- Bra är priserna,  Men det är dåligt att alla andra 
har det. 
Har du köpt någon möbel hos en lokal snickare? 
Nej
- Känner du till någon lokal snickare? 
- Nej
- Vad skulle få dig att handla av en lokal snick-
are?
- Det skulle vara om det var en produkt som jag 
verkligen ville ha och om jag inte fick tag på den någon 
annanstanns. 
Vad är bra service för dig?
Bemötande är viktigt, det ska även vara enkelt att 
reklamera och att de vill ta reda på vad kunden har för 
behov så att man inte köper sig och ångrar sig senare. 
- Hur stor del spelar tillgängligheten roll när du 
köper dina möbler? 
- Det spelar inte så jättestor roll. 
- Är det viktigt att butiken har e-handel eller går 
du hellre i varuhus? 
Går hellre i varuhus, för då  kan man testa möbeln 
Hur funderar du kring material, färg, hållbarhet när du 
köper en möbel? (kvalitet?)
Jag tror att jag är ganska bra på det, jag vill köpa kval-
itativa saker. Massivt och vitt. 
Ser du något positivt eller negativt i att handla ur ett 
befintligt sortiment? 
Vill jag ha varan kan jag vänta på det. Så det spelar 
ingen roll. 
Vad är en vacker trämöbel för dig? 
Brudkistor är väldigt vackra. 
- Den möbel du beskrev tidigare, skulle du vilja 
ha den i ditt hem och vad skulle den i sådana fall få 
kosta?  
- Ja den skulle jag vilja ha i mitt hem. 5000 kr kan 
den få kosta. 
Funderar du på vilken miljöpåverkan möbeln utsätter 
miljön för?
Tyvärr inte. 
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Konsument 60 år Kvinna Hälsingland
Vilka egenskaper är det viktigaste vid möbelköp?
Det estetiska för att det ska passa in i hemmet. 
Var köper du dina möbler?
Mio och lokal hantverk
- Vad är det du tycker är bra respektive dåligt 
med ”företaget”? 
- Det kan vara sämre kvalitet på Mio än hos loka-
la snickare och man vet inte var produkterna är tillver-
kade. 
- På Mio kan man köpa möbler, prydnadssaker 
och lampor. Det gör att jag inte behöver leta runt på 
flera ställen.  
Har du köpt någon möbel hos en lokal snickare? 
Ja
- Känner du till någon lokal snickare? 
Ja två stycken
Vad är bra service för dig? 
Man ska få ett bra bemötande, personalen ska vara 
hjälpsam och tillmötesgående ett plus i service är om 
de kör hem produkten och det ska vara gratis. 
- Hur stor del spelar tillgängligheten roll när du 
köper dina möbler? 
- Väldigt viktigt att det inte är så långt. 
- Är det viktigt att butiken har e-handel eller går 
du hellre i varuhus? 
- Varuhus, man vill kunna reklamera lätt. Vill kun-
na få känna på materialet  och provsitta i ifall det är en 
sittmöbel. 

Hur funderar du kring material, färg, hållbarhet när du 
köper en möbel? (kvalitet?)
Jag har ju tänkt mycket på hållbarhet, det ska abso-
lut vara massivt, Det ska passa in med mina övriga. 
Gråblått, grått, vitt.  
Ser du något positivt eller negativt i att handla ur ett 
befintligt sortiment? 
Passar möbeln in i hemmet så spelar det ingen roll, 
skulle leta efter den först. Sen speciallbeställa om den 
inte hittas. För det är mycket dyrare att speciallbeställa 
den. 
Vad är en vacker trämöbel för dig? 
Material ek och bok. Modernt och det är ett bord som 
jag sett från en lokal snickare. 
- Den möbel du beskrev tidigare, skulle du vilja 
ha den i ditt hem och vad skulle den i sådana fall få 
kosta?  
- Skulle vilja ha den, skulle få kosta mellan 10 
och 15 tusen. 
Funderar du på vilken miljöpåverkan möbeln utsätter 
miljön för?
Nejdet funderar jag inte på, men skulle vilja göra det mer. 
Bättre att köpa möbler ifrån Sverige än andra länder. 
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Konsument Man 24 år Gävle
Vilka egenskaper är det viktigaste vid möbelköp?
Hög kvalitet i material och utförande. Tilltalande este-
tik.
Var köper du dina möbler?
Loppis (second hand) och Ikea, jag har inte råd med 
de möbler jag hellre skulle föredra som är av högre 
kvalitet.
- Vad är det du tycker är bra respektive dåligt 
med ”företaget”? 
Ikea är billigt och lättillgängligt och har god service. 
Dock är det mycket materialfusk och saknar karaktär. 
De har även en inte helt moralisk inställning till arbetsk-
raft osv.
Har du köpt någon möbel hos en lokal snickare? 
Nej.
- Känner du till någon lokal snickare? 
Nej
- Vad skulle få dig att handla av en lokal snick-
are?
Billigare priser och intressantare utbud.
Vad är service för dig?
Att uppfylla kundens behov, vare sig det rör sig om 
inredningstips eller hemleverans och montering.
- Hur stor del spelar tillgängligheten roll när du 
köper dina möbler? 
För mig utan bil så spelar det stor roll.
- Är det viktigt att butiken har e-handel eller går 
du hellre i varuhus? 
E-handel är ett bra komplement men inte en ersättare 
till varuhus.
Hur funderar du kring material, färg, hållbarhet när du 
köper en möbel? (kvalitet?)
Det är viktigt att möbler görs ordentligt, annars ser jag 
det som materialmissbruk.
Ser du något positivt eller negativt i att handla ur ett 
befintligt sortiment? 
Jag ser fördelar i ett befintligt sortiment då det går lät-
tare för snickerierna att driva en större produktion vilket 
får ner priserna. Man får även en snabbare leverans.
Vad är en vacker trämöbel för dig? 
En möbel där man utnyttjat träet för dess unika 
egenskaper och utseende. Som är renartat formgiven 
med känsla för proportioner och stil.
- Den möbel du beskrev tidigare, skulle du vilja 
ha den i ditt hem och vad skulle den i sådana fall få 
kosta?  
Om vi tänker oss ett kök/matsbord så är jag inte beredd 
att betala mer än 3000-4000 för ett bra bord
Funderar du på vilken miljöpåverkan möbeln utsätter 
miljön för?
Jag har träslag och tillverkningsland i åtanke.
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