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Sammanfattning  
Trots ett allt mer urbaniserat samhälle går tillväxten i Sveriges glesbygder framåt. Att 
näringslivets satsningar på mindre orter kan vara avgörande för hela regioners fortlevnad 
skapade ett intresse hos oss för vad som attraherar företag att etablera sig på dessa mindre 
orter. Detta utmynnande i vår problemformulering; vilka drivkrafter har ett 
marknadsdrivande företag till etablering på mindre ort.  
 
Ett aktuellt fall av ett marknadsledande företags etablering på en mindre ort, är IKEA och 
deras val av etablering i Haparanda. Detta har både uppmärksammats och ifrågasatts varför 
vi fann sakfrågan intressant och givande att utreda. 
 
Syftet med vår studie är att identifiera och undersöka de bakomliggande faktorerna till 
Ikeas etablering i Haparanda. Våra delsyften är att utreda de avgörande faktorerna, 
undersöka hur företagets position på marknaden har påverkat beslutet samt hur Haparanda 
kommun har arbetat för IKEA:s etablering. 
 
Den process som bäst beskriver vår arbetsgång kallas för iterativ strategi. Detta innebär att 
man under arbetets gång pendlar mellan teori och empiri för att kunna komplettera med 
ytterligare information. Vår studie präglas av en hermeneutisk kunskapssyn eftersom vårt 
mål är att skapa en förståelse för fenomenet vi valt att studera. För bästa resultat har vi 
använt oss av en kvalitativ metod innefattande av sex stycken semistrukturerade 
telefonintervjuer, detta för att skapa en djupare insikt. Som komplement till våra egna 
intervjuer har vi även använt oss av en direktsänd tv-intervju med Ingvar Kamprad och 
Sven-Erik Bucht.  
 
Den teoretiska referensramen består av tre olika delar; strategi, platsens karaktär och 
placehunting. I dessa teoridelar ingår i nästa led teorier som behandlar marknadsexpansion, 
planering, marknadsdrivande företag, konsumenternas egenskaper, kluster samt hårda och 
mjuka faktorer. Dessa teorier kopplades samman med våra empiriska data för att 
analyseras. Genom analysen har vi kommit fram till ett antal slutsatser som utgör studiens 
resultat. IKEA:s position på marknaden har absolut påverkat beslutet om lokalisering i 
Haparanda. Samtidigt som den mjuka faktorn ”det osakligt sakliga” spelat en stor roll 
genom Sven-Eriks Bucht, som främsta företrädare och marknadsförare av sin kommun, och 
hans goda relation med Ingvar Kamprad. Även konsumenternas egenskaper att vilja färdas 
långt för att handla på IKEA har varit grundläggande för att kunna genomföra beslutet.   
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1 Inledning 
I detta kapitel kommer vi redogöra för problembakgrunden för att ge en överblick av 
ämnet. Vidare kommer problemformuleringen och syftet med undersökningen att 
presenteras för att sedan avslutas med avgränsningar och begränsningar i studien.  
 

1.1 Problembakgrund 
Dagens samhälle blir allt mer urbaniserat då de flesta företag och den största delen av 
befolkningen bosätter sig i stora städer. Närmar 84 procent av Sveriges befolkning bor idag 
i större tätorter och trenden fortsätter att öka.1 Denna utveckling leder till att avfolkningen 
av landsbygden tilltar och många kommuner kämpar för att behålla och locka till sig 
företag för att hela samhällen inte ska dö ut. Näringslivet spelar en central och avgörande 
roll i glesbygdens kamp för fortlevnad. Många små samhällen drivs och överlever just tack 
vare stora företag, som exempel kan nämnas biltestverksamheten i Arjeplog2. Företaget 
förser då människorna med arbete och fungerar som stöttepelaren i samhället. Trenden de 
senaste åren tyder dock på att fler och fler företag flyttar sin produktion utomlands där 
produktionskostnaderna är lägre och detta leder till att befolkningen i dessa små städer blir 
lidande. I dagens komplexa och ständigt utvecklande företagsklimat är konkurrensen 
tuffare än tidigare och företag tvingas effektivisera alla delar av verksamheten - 
lokaliseringen blir härmed ett nyckelredskap. 
 
Trots alarmerande siffror gällande avfolkningsbygder visar undersökningar att Norrland 
befinner sig i högkonjunktur. Även de nordligare regionerna visar upp ett ekonomiskt 
klimat som är hetare än någonsin. Norrlandsbarometern som ges ut av SCB avslöjar att 
Norrbotten år 2006 låg i toppskiktet av de norrländska distrikten.3 
 
Detaljhandeln är av förklarliga skäl koncentrerad till orter där större delen av befolkningen 
finns. Framförallt gäller det försäljningen av sällanköpsvaror, till exempel möbler, där 70 
procent sker i 42 av Sveriges största kommuner. Befolkningsutvecklingen och människors 
ökade mobilitet gör att denna trend fortsätter att öka. Undersökningar visar även på att 
mångfilialföretag med tydliga butikskoncept väljer att etablera sig i växande regioner med 
stora handelsflöden. Vidare väljer expanderande kedjor första det största städerna för att 
sedan välja städer i fallande storleksordning. Butiker med liknade sortiment såsom möbler 
och hemelektronik tenderar att etablera sig nära varandra i storbutikscentrum, till exempel 
Kungens Kurva i Stockholm, för att öka den totala efterfrågan.4     
 
I november 2006 öppnade IKEA i Haparanda. Företagets etablering i denna 
befolkningsmässigt småskaliga och geografiskt nordligt avlägsna stad är för många en gåta. 
Att IKEA väljer att utöka sin verksamhet i Norrland kan tyckas naturligt då det vid 
tidpunkten för etableringen i Haparanda endast fanns ett varuhus lokaliserat i denna 
landsdel, men frågan kvarstår; varför valdes just Haparanda? Alternativa placeringar som 
fanns i åtanke för IKEA var bland annat Umeå, Luleå och Piteå, alla städer med större 
befolkningsmängd i respektive närområde. Det slutgiltiga beslutet från IKEA:s sida pekar 

                                                
1 http://www.snf.se/verksamhet/trafik/stadsutglesning.htm 2007-03-07 
2 http://www.arjeplog.se/ se näringsliv 2007-03-07 
3 www.scb/grupp/ekonomi/_dokument/norrlandsbarometer06.pdf, s. 3 2007-03-07 
4 Bergström m.fl.(2004) Ett A-läge är alltid ett A-läge s. 39-41 
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på att etableringens syfte inkluderar en mängd faktorer som kanske inte med självklarhet 
framgår vid en första anblick.  
 
I en tid då globaliseringens effekter gett oss ett företagsklimat där konkurrensen är hårdare 
än någonsin är strategiskt beslutstagande avgörande för affärsutvecklingen i våra företag. 
Den utökade globala marknaden saknar gårdagens naturligt upprättade avgränsningar i 
form av nations- och företagsgränser. Samarbete mellan länder, regioner och företag är en 
självklarhet som öppnar för såväl möjligheter som risker. Hur klarar sig då ett IKEA 
varuhus, som i och för sig besitter styrkan i ett gigantiskt varumärke, när det förläggs i en 
ort som Haparanda? Var det de minimala riskerna på grund av företagets väletablerade 
rykte som styrde beslutet eller möjligheterna på nya ännu ej utforskade marknader?  
 
Då IKEA som företag och Haparanda som lokaliseringsort är en oväntad kombination som 
rymmer en mängd problemområden har vi valt att illustrera frågeställningen ur multipla 
infallsvinklar. Vad är orsaken till valet av ort för IKEA:s del? Kan det vara av 
marknadsföringsmässiga syften – att finnas och synas även i norra Sverige? Är syftet att nu 
inte begränsa företagets fysiska närvaro till södra Norrland utan även inkorporera 
verksamheten i hela Norrland och norra Finland? Vilka åtgärder har Haparanda kommun 
vidtagit för att locka till sig företaget och av vilka anledningar vill de ha IKEA?  
 
IKEA:s intåg på den ryska marknaden kan nämnas som typexempel på utmanande 
strategier, men öppnandet av IKEA i Haparanda ter sig vara ännu av dessa överraskande 
beslut som har förvånat många och därför är det intressant att gå djupare in på orsakerna till 
detta oväntade beslut. 

1.2 Problemformulering  
Vilka drivkrafter har marknadsdrivande företag till etablering på mindre orter?  

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att identifiera och undersöka de bakomliggande faktorerna till 
IKEA:s etablering i Haparanda. 

� Vilka är de viktigaste faktorerna? 
� Hur har beslutet styrts av IKEA:s ledande position på marknaden? 
� Hur har Haparanda kommun och de alternativa kommunerna arbetat för att locka 

IKEA till en etablering i deras kommun? 

1.4 Avgränsningar och begränsningar 
Vår studie avser att ta reda på de bakomliggande faktorerna till IKEAs etablering i 
Haparanda. Att detta är en frågeställning som kan besvaras utifrån ett flertal dimensioner 
och angreppssätt är ett faktum. Lokaliseringsbeslutet i sig är kopplat till det specifika 
företaget samt marknadsmässiga och tidsenliga förutsättningar vilket försvårar en 
fullständig kartläggning över de faktiska orsakerna som ligger bakom. Med hänvisning till 
detta har vi valt att utgå från strategi- och lokaliseringsteori och därifrån studera hur dessa 
bildningar kan kopplas till IKEAs etableringsbeslut. Detta innebär att mer socialt inriktade 
teorier, som med största sannolikhet besitter en relevans i frågan har lämnats utanför vår 
studie. Vi vill dock trycka på vår övertygelse att den mänskliga faktorn med dess komplexa 
natur gällande sociala sammanhang spelar en stor roll i allt beslutstagande.  
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IKEA är ett företag som ligger i täten för redovisning av hållbarhetsarbete och prestation. 
De arbetar kontinuerligt för att ta sitt ansvar för miljö och samhälle vilket kan ha en 
inneboende verkan på deras geografiska positionering. Detta var något som framkom så 
pass sent i arbetsprocessen att vi valde att avstå från vidare fördjupning i ämnet.  
 
Vår geografiska avgränsning sträcker sig till norrbottens - och västerbottens läns regioner, 
samt i viss utsträckning Finlands norra del. Vi har därför valt att ställa lokalisering i 
Haparanda gentemot de huvudsakliga alternativ som fanns i denna kommuns närområde. 
En utökning av den geografiska sträckvidden till hela Sverige eller till och med 
Skandinavien hade eventuellt gett ett annat resultat, men vi anser att en sådan frågeställning 
hellre bör formuleras i termer av etablering i landets norra region överhuvudtaget istället 
för Haparanda som specifik ort.  
 
Att IKEA inte är ett börsnoterat bolag påverkar deras riskbenägenhet och möjlighet att ta 
marknadsprovocerande beslut. Att studera hur detta har influerat företagets 
etableringsbeslut sträcker sig utanför de ramar vi har satt upp, varför vi har valt att 
utelämna denna faktors påverkan på vår frågeställning.  
 
Vi kommer inte att titta på hur IKEAs försäljning över Internet har påverkat beslutet.
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 2 Utgångspunkter 
Våra val gällande ämne och teoretisk metod kommer att presenteras i detta kapitel. Vi 
redogör för vår kunskapssyn, förförståelse och forskningsansats samt hur dessa har 
påverkat vår studie.  Även tillvägagångssätt vid datainsamling och kritik av sekundärkällor 
presenteras. 
 

2.1 Ämnesval 
Vi ville skriva vår uppsats i ämnet marknadsföring då detta område inom företagsekonomin 
rymmer så många olika dimensioner. Marknadsföring är för alla företag en central del av 
verksamhetens fortlevnad och utveckling. Utformning av strategier för såväl intern som 
extern kommunikation påverkar inte bara det specifika förtaget utan även marknaden som 
helhet. Marknadsrelaterade beslut utgör därmed grunden för vår ovanstående 
problemformulering. Uttryckt kort och koncist har vi valt ett ämne som behandlar 
grundtankarna bakom ett företags marknadsstrategier och beslutstagande eftersom det 
engagerar oss både på ett personligt och på ett yrkesmässigt plan.  
 
IKEA är ett av världens största företag och har de senaste åren etablerat sig världen runt. 
IKEA utmärker sig på många sätt från andra stora företag främst på grund av dess grundare 
Ingvar Kamprad. Trots företagets storlek håller grundaren fast på sin fundamentala vision 
och tvekar inte att göra annorlunda beslut som strider mot normerna. Kamprads fasta 
övertygelse att hålla företaget utanför börsen grundar sig på viljan att upprätthålla 
möjligheten till självständiga och långsiktigt gynnande beslut.  
 
Att skriva om IKEA blev ett naturligt val för oss, inte bara för att vi ideligen handlar där 
och känner till företagets produkter väl, utan även för att IKEA som företag intresserar oss. 
Dess numera världsomfattande succé kan knappast ha undgått någon och de goda 
framgångarna kan för många verka som en saga. Arbetarsonen Kamprads bakgrund, 
egenhet och beslutsamhet har gett IKEA något av en mystik och förundran som inte unnas 
andra storföretag. IKEA driver en verksamhet som skiljer sig från andra redan från 
grundläggande vision, vilket även reflekteras i deras produktlösning; möbler som genom 
samarbete med konsumenterna besitter den ovanliga kombinationen av lågt pris och hög 
kvalité. Med detta sagt fanns vårt intresse för detta företag långt före vi påbörjade arbetet 
med denna uppsats.   
 
Vårt val av fördjupning i IKEAs etablering i Haparanda föranleddes till stor del av 
händelsens tidsmässiga aktualitet, samt faktumet att författarna är bosatta i norra delen av 
Sverige där IKEA tidigare saknats (norr om Sundsvall). Att vi vid tillfället för skrivande av 
uppsatsen bor i Umeå påverkar än mer vårt ämnesval då detta var en av de alternativa 
lokaliseringsorterna för det varuhus som år 2006 istället öppnade i Haparanda.  

2.2 Kunskapssyn 
Ontologi beskiver en forskares världssyn och kan beröras av dels forskarens bakgrund men 
även forskningsområdet. I stark förbindelse med världssynen står kunskapssynen – 
epistemologi, som handlar om vad som är godtagbar kunskap. En forskares kunskapssyn 
påverkar alltid dennes studie. Kunskapssynen syftar till hur forskaren uppfattar 
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verkligheten. Det finns i huvudsak två olika kunskapssyner; positivismen och 
hermeneutiken. 5 
 
Positivismen har sin utgångspunkt inom naturvetenskapen och syftar till att klarlägga vad 
som ger upphov till ett fenomen genom att iaktta verkligheten. Detta leder i sin tur till ett 
resultat av objektiv och sann kunskap som kan adderas på redan befintlig kunskap. En 
positivist ser forskarens roll som helt objektivistisk vilket innebär att denne inte har någon 
som helst inverkan på resultatet och att resultatet skulle bli detsamma oavsett vem som 
genomförde studien. 6  
 
Hermeneutik är i grunden ett synsätt som används för tolkning och förståelse av fram för 
allt teologiska texter. Den moderna hermeneutiken inrymmer dessutom interpretation av 
sociala handlingar och andra fenomen som inte är av dokumentkaraktär. Intresset ligger 
alltså i att skapa förståelse för varför ett fenomen fungerar som det gör. Detta görs genom 
ett aktivt deltagande av forskaren där dennes subjektivitet spelar stor roll för studiens 
resultat. Men det är inte bara fenomenet i sig vilket studeras som är centralt utan även dess 
känslighet för omgivningen.7 
 
Vi har i vår studie valt att anta en hermeneutisk kunskapssyn eftersom vårt mål är att skapa 
en förståelse för fenomenet vi valt att studera och vi inser att det inte är möjligt att vara 
objektiv i sakfrågan. Våra egna värderingar och tolkningar kommer att spela in på resultatet 
till en viss grad men genom att vara uppmärksamma på betydelsen av detta för studien. 
Detta kommer att utvecklas i kapitel 8 Sanningskriterier.   

2.3 Förförståelse 
Skrivprocessen kan effektiviseras om man innan kartlägger sina förkunskaper inom ämnet 
samt andra grundförutsättningar, och förmedlar dessa till handledare och medförfattare.8 
Till följd av att IKEA är ett stort internationellt företag har författarna en viss kunskap om 
företaget innan studiens start. Denna kunskap är dock till en viss grad limiterad då ingen av 
oss gjort någon djupare studie av företaget eller dess marknadsföring och strategi. 
Kunskapen vi besitter omfattas främst av IKEAs produkter och om grundaren Ingvar 
Kamprad. Etableringen av IKEA i Haparanda har även fått ett visst utrymme i media i form 
av nyhetsrapportering och artiklar vilket bidragit till att författarna erhållit viss kunskap om 
lanseringen.   
 
Samtliga författare har tidigare studerat marknadsföring om än i olika omfattning, 
emellertid besitter samtliga författare grundläggande kunskaper om marknadsföring. Dessa 
studier inbegriper främst internationell marknadsföring med fokus på kulturella skillnader 
och olika sorters marknader. Kunskaperna inom det området kan dock ha inverkan på vår 
studie då vissa delar kan appliceras i vårt problem. IKEA har etablerat sig på en marknad 
med andra egenskaper jämfört med tidigare etableringar och vissa kulturella skillnader kan 
skönjas.     
 
Författarnas bakgrund skiljer sig en del är därmed något som kan bidra till olika typer av 
förförståelse. Ida och Isabell kommer båda ursprungligen från Piteå och har i och med 
denna bakgrund en insikt i norra Sveriges sociala - och marknadsmässiga klimat. För dem 
                                                
5 Björklund & Paulsson (2003) Seminarieboken, s. 64-65 
6 Ibid., s. 65 
7 Bryman & Bell (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 442-443 
8 Björklund & Paulsson (2003) Seminarieboken s. 22 



  2 UTGÅNGSPUNKTER  
 

 6 

kan etableringen vara mer känslosam då de har en starkare koppling till glesbygden, i 
synnerhet då en av de alternativa orterna var Piteå.  Linnea har en annan bakgrund med en 
stor del av sin uppväxt i Stockholm samt tillbringat långa perioder av sitt liv utomlands och 
har därmed inte samma uppfattningar gällande glesbygden. Emellertid har samtliga 
författare likartade akademiska bakgrunder och liknande förförståelse på det planet.  
 
Då vi är tre författare med olika bakgrund kan vi lättare granska varandras förförståelse och 
se kritiskt på varandras antaganden. Därmed minskar dess påverkan på vår studie. Ändå är 
det näst intill omöjligt att kartlägga hela vår förförståelse och det finns säkert ytterligare 
uppfattningar hos oss som vi inte är medvetna om och som därför kan ha inverkat på vår 
studie.  

2.4 Forskningsansats 
Det finns i huvudsak två olika ansatser en forskare kan anta vid sin studie; induktiv eller 
deduktiv. En induktiv forskningsansats innebär en utgångspunkt i empiri för att förklara 
teori, medan en deduktiv utgår från teori för att tolka empiri.9 I denna studie antar vi ett 
deduktivt angreppssätt då vi vill utifrån befintliga teorier om bland annat placehunting 
förklara hur ett stort marknadsdrivande företag ”tänker” när det etablerar sig i en 
avfolkningsbygd.  
 
Vid undersökning av ett fenomen och insamling av empirisk data kan man ta hjälpa av 
antingen en kvantitativ eller kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden kopplas vanligtvis 
ihop med ett deduktivt angreppssätt och ett positivistiskt synsätt, där insamling av numerisk 
data är den primära metoden.10 De numeriska data som insamlats ska vara mätbar och 
generaliserbar för att sedan kunna analyseras och bearbetas.11 Enkäter eller standardiserade 
intervjuer är det vanligaste sättet att samla kvantitativ data eftersom detta ger ett brett 
underlag av primärdata.12 
 
En kvalitativ metod, däremot, syftar ofta till tolkning och förståelse av de ord som samlats 
in vilket i sin tur gör metoden i de flesta fall kopplas ihop med ett induktivt angreppssätt 
och ett hermeneutiskt synsätt. För att samla kvalitativ data används i regel observationer 
och icke standardiserade intervjuer, men även andra metoder som till exempel språkliga 
analyser, allt för att få ett ordentligt djup i studien. 13 
 
I vår studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod innefattande av 
semistrukturerade telefonintervjuer. En kvantitativ metod hade varit tänkbar om vi hade 
velat studera en allmän uppfattning om etableringen men eftersom vi vill skapa en djupare 
förståelse för vilka drivfaktorer som gjorde att IKEA valde att etablera sig i Haparanda 
framför andra alternativ, valde vi kvalititativ metod. Detta tillvägagångssätt medför 
möjligheten till flexibilitet i form av följdfrågor och, vid behov, kompletterande frågor för 
insamlandet av empirisk data. Vår studie påbörjades med att samla in teorier som skulle 
fungera som underlag till intervjuerna, men då det under arbetets gång tillkom nya aspekter 
och infallsvinklar fortsatte vi att söka litteratur. Vårt deduktiva angreppssätt övergick då till 
något som kallas för iterativ strategi, som innebär att man under arbetets gång pendlar 

                                                
9 Bryman & Bell (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 23-24  
10 Ibid., s. 85 
11 Ibid., s. 99-100 
12 Björklund & Paulsson (2003) Seminarieboken, s. 70 
13 Bryman & Bell (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 297-299  
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mellan teori och empiri för att kunna komplettera med ytterligare information14.  (se figur 
1)  

Figur 1: Iterativ strategi 

 

2.5 Datainsamling 
Vid insamling av information finns ett antal olika tillvägagångssätt att använda sig av. En 
bedömning mellan tre olika variabler måste göras; kostnad, kvalitet och hastighet. 
Eftersträvas en hög kvalitet ökar i regel kostnaden samtidigt som en snabb undersökning 
leder till sämre kvalitet men lägre kostnader. Olika typer av data spelar även en roll i 
avvägningen. Sekundärdata är data som tidigare samlats in för ett annat ändamål, till 
exempel skrivet material så som böcker och artiklar. Detta är därmed en snabbt och billigt 
sätt att samla information. Primärdata är data som samlas i för första gången för ett 
specifikt ändamål till exempel genom intervjuer eller enkäter. Metoden är betydligt mer 
tidskrävande och kostsam men höjer å andra sidan kvalitén för studien.15 Närmare 
beskrivning av insamling av primärdata finns i den praktiska metoden, kapitel 4. 

2.5.1 Litteratursökning  
Efter ett samtal med vår handledare Owe R Hedström, som gett oss termen ”placehunting” 
som den huvudsakliga teori vi borde utgå ifrån, startade vi teoriinsamlingen på Umeå 
Universitetsbibliotek. Vi sökte på ”placehunting” i framförallt ALBUM, Business Source 
Premier och Emerald utan större framgång. Detta gav oss endast tre träffar, vilka samtliga 
var böcker. Två böcker skrivna av samma författare vilka var skrivna för mer än 10 år 
sedan och en om en studie utförd här i Umeå som bland annat behandlade placehunting. I 
databaserna BSP och Emerald gav sökandet noll träffar. Uppenbarligen är detta fortfarande 
inte ett myntat uttryck. Vi var helt enkelt tvungen att hitta alternativa uttryck för detta. 
Sökandet fortsatte på termer som ”lokaliseringsstrategier”, ”konkurrensstrategier”, 
”positionering”, ”business location”, ”business decision”, ”location decision”, 
”företagsetablering”, ”nyetablering” m.m. Detta gav mer omfattande antal träffar, där vissa 
sökord blev i princip noll träffar medan de andra gav upp till 80 000 träffar. Dock var ett 
stort antal icke relevanta för vår studie.  
 
För att sålla ut väsentliga artiklar började vi med att läsa igenom artiklarnas rubriker och 
sedan de intressanta rubrikernas sammanfattning. Vi det här laget var vi nere i ett 50-tal 
intressanta artiklar. Om en artikel fortfarande verkade relevant för vår studie, efter läsning 
av dess sammanfattning, läste vi igenom artikeln i fulltext. Många artiklar blev dock 

                                                
14 Bryman & Bell (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 25 
15 Eriksson & Weidersheim-Paul (1997) Att utreda, forska och rapportera, s. 65-66 
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ointressanta efter en djupare granskning eftersom de många gånger handlade om 
lokalisering av industrier. Utifrån de artiklar vi sedan ansett vara fullständigt väsentliga för 
vår studie har vi även granskat referenslista för att få ytterligare uppslag på var vi kan finna 
intressanta teorier. Eftersom litteratursökningen skett fortlöpande har vi under arbetets gång 
fortsatt med insamling av teorier och använt oss av sökord såsom ”kluster”, ”segmentering” 
och ”planering”. För information om IKEA hittade vi ett antal böcker på biblioteket om 
Ingvar Kamprad, vissa där han själv berättar sin historia. Vi har även i viss utsträckning 
använt oss av deras företags hemsida. När det gäller Haparanda kommun och information 
om denna, samt information om de alternativa kommunerna, har vi använt oss av deras 
hemsidor.  

2.5.2 Kritik av sekundärkällor 
Som tidigare nämnt har vi använt oss både vetenskapliga artiklar och böcker. När det har 
varit möjligt har vi försökt att spåra ursprungskällan för att öka tillförlitligheten men vi 
anser att samtliga källor vi använt oss av är trovärdiga. Utöver detta har vi även använt oss 
av en avhandling från 2007 och som därmed är väldigt aktuell.  
 
Större delen av litteraturmaterialet som vi använt oss av består av böcker. En del av dessa 
är mer än tio år gamla och kan anses vara inaktuella.  Vi har likväl bestämt oss för att 
använda dessa då författarna är ansedda och stora inom området. Boken om placehunting är 
en av dessa böcker och är från 1993 vilket en del kan anse vara för gammalt, men då det 
inte finns mycket mer teori inom just placehunting området valde vi att använda oss av den 
då den är högst relevant i vår studie. Vi har till så liten utsträckning som möjligt använt oss 
av läroböcker då de till största del fungerar som en sammanfattning av andra teorier, men 
beslutade oss för att använda Kotler till de mer övergripande begreppen och teorierna.  
 
Karakaya och Canels undersökning är genomförd i New York och New England och kan 
därför möjligen inte vara applicerbar i Sverige, men då vi fann många kopplingar till övriga 
teorier fungerar den som ytterligare stöd. Samma sak gäller artikeln som behandlar 
konsumenternas egenskaper som är gjord i Spanien. 
 
Vi har använt oss av ett flertal Internetsidor i syfte att få information om kommunerna samt 
när vi sökte information till vår problembakgrund. Internetkällor kan i vissa fall vara 
opålitliga men då informationen är publicerad av kommunerna själva som kan anses vara 
pålitliga aktörer, tycker vi att den är rättvisande.  
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3 Teori 
I detta kapitel redogör vi för de teorier som har legat till grund för våra intervjuer samt 
kommer att utgöra ett underlag för vår analys. En inledande figur bidrar till en översikt av 
teorierna samt ger läsaren en förståelse för hur dessa hänger samman. Vidare motiverar vi 
varför vi valt just dessa teorier. 
 

3.1 Inledning  
Teorikapitlet är indelat i tre övergripande delar: strategi, platsens karaktär och 
placehunting. Dessa tre delar bidrar gemensamt till ett beslut. Nyetableringen innebär en 
expansion av företags marknad och i strategin ingår en planeringsprocess. Avsnittet Ikea 
som marknadsdrivande företag belyser egenskaperna hos företaget och hur dessa påverkar 
detsammas handlingsförmåga.  
 
Platsens karaktär är väsentlig i sammanhanget och utgör en grund för beslutet. 
Konsumenternas egenskaper har betydelse för köpkraften och kluster behandlar platsen ur 
företagsekonomisk synpunkt. I placehunting begreppet ingår hårda och mjuka faktorer som 
tillsammans ger en helhet av faktorer som är viktiga vid en företagsetablering.   
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3.2 Val av teorier 
Den första delen, strategi, inleds med teorier som behandlar företags strategi och innefattar 
expansion av marknaden, planeringsprocessen samt hur IKEA fungerar som ett 
marknadsdrivande företag. Etablering på nya platser är i allra högsta grad en del av den 
långsiktiga strategin i företaget och därmed essentiell för vår undersökning. En blick på 
planeringen av etableringen är viktig då det var under denna som det slutgiltiga beslutet har 
tagits och Haparanda har valts ut ur ett antal tänkbara orter. Att IKEA är ett företag med 
mycket makt har inte undgått många och det faktum att det är ett marknadsdrivande företag 
påverkar deras förmåga att fatta beslut som för mindre företag kan verka alltför riskabelt. 
Detta påverkar samtliga beslut i organisationen. Vidare har vi innefattat en undersökning 
gjord av Karakaya och Canel där det redogörs för de viktigaste faktorerna vid en 
nyetablering i USA.  
 
Den andra delen av teorin, platsens karaktär, behandlar konsumenternas egenskaper samt 
klusterbildning. Avsnittet belyser konsumenternas betydelse vid val av lokaliseringsort. 
Teorierna om kluster har sin utgångspunkt i Bo Wictorins avhandling ”Är kluster 
lönsamma?”. Anledningen är att det är relevant då det innan etableringen av IKEA i 
Haparanda inte fanns något utmärkande kluster men förhoppningen tycks vara att det ska 
bildas i och med IKEAs etablering. Det har framkommit i intervjuerna - vilka det redogörs 
för i kapitel 5 – att etableringen innebär tillväxt i kommunen och att fler företag lockas till 
en etablering där. 
 
Teorikapitlets sista del behandlar begreppet placehunting där hårda och mjuka 
attraktionsfaktorer identifieras. Placehunting-teorin är skriven av Christer Asplund som har 
lång erfarenhet inom området och bidrar på många sätt till vår undersökning. 

3.3 Företags strategi 
Vi kommer här att redogöra för första delen av vår teoretiska referensram. Som modellen 
på föregående sida visar ingår i denna del expansion av marknaden, planering och IKEA 
som marknadsdrivande företag.  

3.3.1 Expansion av marknaden 
Expansion av en marknad kan ske på tre huvudsakliga sätt; genom att attrahera nya 
användare av produkten eller servicen, genom att identifiera nya användare för produkten 
samt genom att utveckla nya produkter eller tjänster för att stimulera marknaden. Nya 
användare kan hittas genom geografisk expansion av företagets verksamhet – både i 
hemlandet och i utlandet. Identifiering av nya segment med ett redan existerande behov för 
produkten kan även ske. För vissa produkter kan även nya användare identifieras.16 Med 
detta som bakgrund innebär IKEAs etablering i Haparanda en expansion av deras redan 
befintliga marknad.  
 
Att öka sin marknadsandel i mogna marknader innebär en inverkan på den redan befintliga 
konkurrensen på marknaden. Det finns olika sätt att öka sin marknadsandel: vinna sina 
konkurrenters kunder, att samarbeta med sina konkurrenter, leverantörer och/eller 
distributörerna. För att vinna sina konkurrenters kunder krävs det att företaget bättre 
tillfredsställer kunderna och detta kan göras genom att identifiera sina konkurrenters 
svagheter eller genom att vara medveten om sitt företags styrkor och kompetens. Samtliga 

                                                
16 Hooley, Saunders, Piercy (1998) Marketing Strategy & Competitive Positioning, s. 42-43 
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delar av marknadsföringen däribland produkter, pris, marknadsföring och distribution kan 
användas för att uppmuntra konsumenten till att välja ett företags produkt framför andra.17  
 
Marknadsledande företag kontrollerar den största marknadsandelen och vägleder oftast 
andra företag när det gäller prissättning, nya produktlanseringar, distributionstäckning och 
marknadsföringsutgifter. Det marknadsledande företaget är oftast en brännpunkt för dess 
konkurrenter då det antingen utmanas, imiteras eller undviks. För att behålla sin 
marknadsposition måste företaget arbeta på fyra fronter. Först måste de hitta sätta att 
expandera den totala efterfrågan. Därefter kan företaget försöka att öka sin marknadsandel 
trots en konstant storlek på marknaden. Den tredje fronten inbegriper företagets förmåga att 
behålla sin styrka genom att reducera sina kostnader. Sist men inte minst måste företaget 
skydda sin nuvarande marknadsandel genom defensiva och offensiva handlingar.18 

3.3.2 Planering 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för ett företags olika typer av planer samt ett företags 
lokalisering som konkurrensfördel.  

3.3.2.1 Planer 
Vanligtvis förbereder företag tre typer av planer: strategisk plan, långsiktig plan och årlig 
plan.19 Vi utgår från att IKEA upprättar samtliga av dessa generellt vedertagna planer. 
 
I den strategiska planen ingår en beskrivning av hur företaget ska anpassa sig för att 
tillgodogöra sig den ständigt föränderliga företagsmiljön. Målet är att utveckla och bevara 
en strategi som är anpassad efter företagets mål och möjligheter samt tar hänsyn till de 
alltjämt omskapande marknadsmöjligheterna.20   
 
Den strategiska planen utgör grunden för marknadsföringsplanen i företaget. Till en början 
definieras dess allmänna syfte och mission vilket kommer att fungera som en guide för 
mätbara mål i företaget. Information samlas in om företaget, dess konkurrenter, marknaden 
och den allmänna miljön där firman konkurrerar. En SWOT analys kan göras för att 
undersöka företagets styrkor och svagheter samt möjligheter och hot som det möter. 
Därefter beslutar högkvarteren om en portfolio av verksamheter och produkter som är bäst 
för företaget och hur mycket fokus som ska läggas på varje del. Detta underlättar arbetet att 
ta fram företagets strategiska mål som kommer att vägleda företagets aktiviteter. Därefter 
utvecklas för varje verksamhet och produkt en detaljerad marknadsplan samt en funktionell 
plan för att stötta den övergripande företagsplanen. Detta innebär att 
marknadsföringsplanering i princip sker på tre nivåer: verksamhets-, produkt- och 
marknadsnivå. 21 
 
Att verkställa en plan innefattar 4 steg: 
 

1) Analys: Planeringen inleds med en komplett analys av företagets situation. För att 
undvika externa hot och för att hitta attraktiva möjligheter måste en fullständig 
analys göras på omgivningen. Här ingår även en SWOT analys av företaget. 

                                                
17 Hooley, Saunders, Piercy (1998) Marketing Strategy & Competitive Positioning, s. 43 
18 Kotler, Armstrong, Saunder, & Wong (2002) Principles of Marketing s. 430-431 
19 Ibid., s. 76 
20 Ibid., s. 76 
21 Ibid., s. 76 
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Analysetappen kommer att förse de kommande stegen med information och olika 
utgångspunkter. 

2) Planering: Genom den strategiska planeringen bestämmer företaget vad det vill 
göra med respektive verksamhetsdel. Marknadsföringsplanen innefattar att fastställa 
marknadsföringsstrategier som kommer att hjälpa företaget att upprätthålla dess 
strategiska mål. Marknadsförings-, produkt- och varumärkesplaner är det centrala i 
detta steg.  

3) Genomförande: I det här steget verkställs planerna som kommer att uppnå de 
strategiska målen. Personer som jobbar både inom och utanför organisationen 
arbetar med att implementera marknadsföringsplanerna.  

4) Kontroll: I kontrollsteget mäts och utvärderas resultatet av det genomförda planerna 
och aktiviteterna för att försäkra att målsättningarna är uppfyllda.22 

3.3.2.2 Lokalisering som konkurrensfördel 
De senaste två decennierna har flera företag i USA bytt lokaliseringsort, ibland så avlägset 
som till en ny stat, anledningarna till dessa omlokaliseringar är många. De omfattande 
investeringarna som görs för att hitta eller byta etableringsort visar på betydelsen av 
lokaliseringsbeslut. Ökningen av foreign direct investment i USA är också ett tydligt tecken 
på att lokalisering kan vara en avgörande konkurrensfördel i alla sorters organisationer.23 
IKEAs etablering i Haparanda blir därmed föremål för hur varuhusets position influerar 
deras konkurrenskraft. 
 
Stonebraker and Leong hävdar att beslutet om lokalisering bör vara förenligt med den 
långsiktiga strategiska riktningen i företaget. Vidare ska även lokaliseringsbeslutet förse 
företaget med konkurrensfördelar tack vare platsen. Ghosh and Craig påstår att ett bra 
lokaliseringsbeslut kan ge företaget en konkurrensfördel som konkurrenter har svårt att 
överträffa.24  
 
En undersökning av Karakaya och Canel genomfördes på 84 snabbt växande företag i New 
England och New York. Man använde 27 variabler som på olika sätt associerar med 
lokaliseringsbeslut. Analysen visar att det finns sex underliggande dimensioner vid val av 
ort. Något som kan vara relevant för städer och regioner då det gäller att locka till sig nya 
företag, alternativt förhindra de företag som redan finns från att söka annan etableringsort. 
De sex olika faktorerna är: kostnad, levnadsstandard, tillgänglighet via motorvägar och 
flygplatser, resurstillgång, affärsmiljö och tillgång till befintliga byggnader. 25 
 
I undersökningen framgår att markpris och konstruktionskostnader är de två viktigaste 
faktorerna för detaljhandelsföretag vid val av lokalisering.26 Det framgår även att tillgång 
till billig arbetskraft är mer avgörande för större företag, med mer än 1000 anställda, än för 
små företag.27 Även närvaron av konkurrerande företag är viktigt för detaljhandelsföretag.28  
 

                                                
22 Kotler, Armstrong, Saunder, & Wong (2002) Principles of Marketing s. 76-77 
23 Karakaya & Canel (1998), Underlying dimensions of business location decisions, s. 321 
24 Ibid., s. 323 
25 Ibid., s. 327 
26 Ibid., s. 327 
27 Ibid., s. 328 
28 Ibid., s. 326 
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3.3.3 IKEA som marknadsdrivande företag29 
Kumar, Sheer och Kotler har i sin studie av 25 framgångsrika företag tagit fram vad som 
skiljer marknadsdrivande företag från marknadsdrivna företag. IKEA är ett av företagen 
som exemplifieras i artikeln. Genom att studera faktorerna bakom framgången har de tagit 
fram en schablon av en strategi som gynnar marknadsdrivande innovationer. Denna kan 
särskiljas från tre andra orienteringar: Försäljningsdriven, Marknadsdriven och 
Kunddriven.  
 
Marknadsdrivande företag skapar en mer hållbar konkurrensfördel genom att erbjuda 
konsumenten en mer omfattande kundnytta via ett unikt affärssystem. De bakomliggande 
strategierna till dessa företags framgång innefattar dock inte bara potentiellt stora vinster, 
de för även med sig höga risker.  
 
Kumar, Sheer och Kotler anger tre orsaksgrunder till positionen som marknadsdrivande:  
 

1. Förmågan att utmana befintliga gränser och utveckla nya inriktningar inom 
industrin vilket i sin tur bidrar till fundamentala förändringar av marknaden.   

 
2. Söka inspiration för radikala innovationer i företagets vision snarare än i 

traditionella marknadsundersökningar. 
 

3. Istället för att lära av befintliga kunder utbildar företaget potentiella kunder att se 
värdet i företagets erbjudande. 

 
I dagens näringsliv är en marknadsanpassad och marknadsdriven verksamhet en 
självklarhet som sällan ifrågasätts. Framgång följer av noggrann marknadsundersökning där 
kundbehovet styr produktutveckling såväl som marknadssegmentering. Kumar, Sheer och 
Kotler menar dock att många av vår tids marknadsdominerande företag bättre definieras 
som drivande än drivna. Skillnaden mellan de två snarlika begreppen går att finna i 
företagens roll som skapare av nya produktlösningar och marknader. Genom sina 
banbrytande innovationer erbjuder de kunderna en större nytta än vad deras konkurrenter 
kan göra.  
 
Generellt kan man urskilja vissa karaktäristiska drag för de 25 studerade företagen. 
Förmågan att fånga fördelarna som marknadsdrivare grundläggs i företagets vision som 
övertar den traditionella marknadsundersökningens roll som verksamhetens kompass. 
Fördelen med denna strategi grundar sig på kundernas bristande förmåga att visualisera 
fördelarna av revolutionerande produkter och tjänster. Marknadsandelarna som följer av 
dessa är därför svåra att identifiera genom den sedvanliga marknadsundersökningen.  Det 
drivande företaget förenar sig istället runt visionärer som ser utsikter andra inte ser, vilket 
öppnar för möjligheten att fylla latenta kundbehov och erbjuda en oanad nivå av kundnytta. 
Dessa visionärer har en hög grad av uthållighet som förmår dem att framhärda trots bakslag 
och motgångar.  
 
För att driva en marknad i en ny riktning skapar företag tillväxt genom att fungera som 
vägledare för potentiella konsumenter, Kumar, Sheer och Kotler uttrycker 
tillvägagångssättet med termen ”Customer Education” (direkt översättning: ”utbildning av 
konsumenter”). Begreppets centrala aspekt är att förmedla erbjudandets existens samt hur 

                                                
29 Kumar, Scheer & Kotler (2000) From Market Driven to Market Driving, s. 129 - 141 
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konsumenterna kan ta del av detta erbjudandes inneboende värde. För att exemplifiera 
nämner de tre författarna IKEAs upplärning av sina konsumenter. Företaget var tvunget att 
lära sina kunder att se fördelarna av att själv transportera omonterade möbler istället för 
som traditionellt köpa färdigmonterade och levererade produkter.  

3.4 Platsens karaktär 
Detta avsnitt är uppdelat i två avsnitt; konsumenternas egenskaper där en studie visar på 
betydelsen av kundernas kvalité samt kluster som beskriver betydelsen av närliggande 
verksamheter.   

3.4.1 Konsumenternas egenskaper 
Jones & Simmone 1987 hävdar att de tre viktigaste nyckelfaktorerna till framgång inom 
försäljningsmanagement är ”location, location and location”. Platsen för varuhuset påverkar 
marknadsarean det vill säga bestämmer omfattningen av kunder som är villig att resa till 
varuhuset. Kvantiteten av konsumenter och deras samhörighet till varuhuset, uttryckt som 
shoppingbehov och vanor, är nyckelfrågor för att nå vinstgivande försäljningsnivåer. Även 
om densiteten, som beskriver kvantiteten, av konsumenterna är viktig för valet av plats så 
är konsumenternas heterogenitet, som beskriver kvaliteten, också fundamental.30 Detta 
kallas för geodemografisk segmentering och är ett hjälpmedel för att försöka fånga 
konsumenternas heterogenitet genom att klassificera invånarnas egenskaper.31  
 
Lokaliseringsbeslut kan ske på flera olika nivåer, till exempel landsdel, stad eller den 
specifika marken där varuhuset skall byggas. Oavsett nivå finns det två huvudsakliga 
faktorer som alltid bör finnas i bakhuvudet, marknads- och operativa faktorer. Det förra 
visar på platsens potential att attrahera kunder och öka försäljningen, det vill säga de 
faktorer som bidrar till inkomster. De operativa faktorerna syftar till det som krävs för 
öppnande och drift av ett varuhus; de kostnader det medför. Både marknads- och operativa 
faktorer påverkar varuhusets lönsamhet. Detta kan sammanfattas i figuren nedan.32 

Figur 2: Marknads- och operativa faktorer 

 

                                                
30 González-Benito (2005) The role of geodemographic segmentation in retail location strategy, s. 1 
31 Ibid., s. 6 
32 Ibid., s. 3 
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En studie av Gonzales, där ledande spanska stormarknader har undersökts, visar att 
tillväxten av återförsäljare är direkt relaterad till lokaliseringsstrategin för att utöka 
nätverket av varuhus. För utveckling och implementering av en sådan strategi är behovet av 
att segmentera markanden underförstått. Enbart de konsumenter som matchar företagets 
positionering gentemot konkurrenter skall tas hänsyn till. Geodemografisk segmentering 
utgör ett potentiellt analysverktyg för att förstå och utse geografiska marknader, därför kan 
denna segmentering underlätta valet av etableringsplats. Studien har gjort det möjligt att 
framställa en modell som fastställer de huvudsakliga bidragen av geodemografisk 
segmentering, vilket i sin tur kan vara till hjälp när kvalitén av konsumenterna inom en viss 
area ska undersökas. Demografisk, socioekonomisk och psykografisk karaktäristika är tre 
kännetecken som förklarar shoppingbehov och vanor, men framförallt konsumenternas 
samhörighet till varuhusets lokala position. Genom den geodemografiska profilen kan 
kompletterande tillgångar likt infrastruktur, konkurrenter och logifastigheter i den externa 
miljön identifieras. Detta hjälper indirekt företaget att fånga upp potentiella kunder med 
den köpkraft dessa för med sig.  Segmenteringen kan sekundärt även fungera som en 
indikator på aktuella kostnader vid öppnande och senare drift av ett varuhus i ett specifikt 
område.33   

3.4.2 Kluster 
Ur nationalekonomisk forskning och forskning omkring internationell handel utvecklades i 
slutet av 1800-talet Den Nya Ekonomiska geografin med Krugman och Fujita i spetsen. 
Grundpelaren i teorin är att ekonomiska aktiviteter ytterst är koncentrerade till vissa platser 
och inte jämnt utspridda geografiskt sett. Enligt Krugman beror detta på förekomsten av 
ekonomiska skalfördelar, tilltagande avkastning och en stor lokal marknad. Företag med 
skalfördelar väljer att etablera sig i ett område med tillräckligt stor lokal efterfrågan för att 
minimera transportkostnaderna. Effekten blir därmed att fler företag etablerar sig i samma 
område och marknaden växer ännu mera – denna process fortsätter då en stor marknad 
lockar till sig fler företag vilket i sin tur leder till en fortsatt marknadsexpansion.34  
 
Ett kluster är en geografiskt närliggande grupp av sammanlänkade företag och anslutna 
institutioner inom en viss gren. Dessa sammanlänkas via gemensamma tillhörigheter och 
komplement. Omfattningen av klustret kan klassificeras som allt från en enstaka stad eller 
stat till ett helt land eller en grupp av angränsande länder.35 Klustret kännetecknas av 
liknande behov och möjligheter hos aktörerna, men de behöver nödvändigtvis inte 
konkurrera direkt mot varandra utan riktar sig mot olika industrisegment.36  
 
Klusterbildning kan dock vara svårt i glesbygdsregioner då de har få invånare, ofta en liten 
kvantitet av företag och långa fysiska avstånd. Förutsättningarna i glesbygden kan i vissa 
fall nästan omöjliggöra klusterbildning men med de rätta omständigheterna kan de ändå 
växa fram. Strategin för klusterbildning i dessa områden måste fokusera och utgå från unika 
lokala tillgångar och de offentliga aktörerna som finns lokalt och regionalt är viktiga i 
sammanhanget. Ofta prioriteras en uppgradering av den lokala små- och medelstora företag 
då det blir allt svårare för stora företag att lokalisera sig i glesbygden.37  

                                                
33 González-Benito (2005) The role of geodemographic segmentation in retail location strategy, s. 20 
34 Wictorin (2007), Är kluster lönsamma? s. 21 
35 Clark, Feldman & Gertler (2000) The Oxford handbook of economic geography, s. 254 
36 Ibid., s. 255 
37 ISA, NUTEK och VINNOVA (2005), Åskådare, regissör eller aktör? s. 57 
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3.5 Placehunting 
Begreppet placehunting innefattar företags jakt efter attraktiva lokaliseringsorter och 
regioner för etablering, samt dessa orter och regioners strävan att attrahera näringslivets 
enheter. ”Attraktiva orter” innebär i regel produktiva orter då det är i detta begrepp 
verksamhetsmässig framgång går att finna.38  
 
Vårt samhälle har det senaste decennierna genomgått stora förändringar och utvecklingen 
har gått från industrisamhälle till informationssamhälle. Detta är självklart något som 
påverkar vårt näringsliv och dess strategiska beslut i stor omfattning. Företag pressas till 
omstruktureringar och förnyelse på olika nivåer av verksamheten. Utvecklingen påverkar 
inte bara den interna strukturen, hela konkurrenssituationen har gått igenom ett 
paradigmskifte med omfattande förändringar. Mot denna bakgrund gjordes vid Umeå 
universitet 1997 en studie av avgörande faktorer vid val av etableringsort för it-krävande 
företag. I resultatet av studien kunde man urskilja vilka faktorer som väger tyngre, vilka 
som är ömsesidigt uteslutande för etableringen, och slutligen vilka som inte påverkar 
företagens beslut nämnvärt. Den rätta kombinationen av hårda och mjuka 
attraktionsfaktorer visade sig vara bästa strategin för orter som vill locka till sig 
nyetableringar. Resultatet av studien visade att följande faktorer kan ses som avgörande för 
val av etableringsort. 39 
 

� Regeringens regionalpolitik  
� Goda fysiska kommunikationer 
� Utbildad arbetskraft  
� Acceptabel infrastruktur  
� Fysiska kommunikationerna  
� Det kommunala beteendet  
� Tidigare verksamhet vid aktuell 40 
 

Under 90-talet utvecklades ett storstadsklimat där långa restider och stressande klimat i 
allmänhet blev något ut företagssynpunkt kostsamt då det är kunden som i slutändan får stå 
för det ineffektiva resandet. Om man ser specifikt till de mindre orternas attraktionskraft för 
företagsetableringar används återkommande denna storstadsnackdel för egen vinning. 
Glesbygden har möjlighet att erbjuda en annan livsstil som indirekt även påverkar 
näringslivet genom fokus på mjuka värden. 41 
 
Christer Asplund skriver i sin ”Handbok för att lyckas med produktiv lokalisering” att 
syftet med forskningen inom placehunting är att ta fram en beskrivning av hur man skapar 
produktiva miljöer. Kopplingen mellan produktivitet och lokaliseringsval är kärnan i 
processen. Det senaste decenniets utveckling inom data- och telekommunikationsområdet 
har öppnat dörren för en större flexibilitet för företags val av etableringsort vilket har lett 
till att allt fler företag flyttar sin verksamhet från storstäderna till fördel för glesbygden.42 
 
Lokalisering, det vill säga val av plats för etablering, är en del av företagets 
konkurrensstrategi. Detta innebär därmed att val av ort för etablering tar sin grund i 

                                                
38 Asplund (1993), Placehunting international, s. 9 
39 Lundman & Koos (1997), Informationsteknik, regionalpolitik och placehunting, s. 7 
40 Ibid., s. 51-52 
41 Asplund (1991), Konsten att lyckas med produktiv lokalisering, s.27 
42 Ibid., s. 7 
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företagets övergripande långsiktiga strategi som i sin tur utformas utifrån den 
begreppsmässigt mer abstrakta vision som företagets verksamhet vilar på.  
 
Genom nutidshistorien har produktivitet kunnat jämställas med förekomsten av tomma 
fabrikslokaler och stor arbetslöshet i den aktuella regionen, detta är inte längre tillräckligt 
för val av etablering. Det finns en rad andra faktorer som spelar in och påverkar. Innan 
beslut om etablering tas görs detaljerande undersökningar och analyser. De faktorer som 
bedöms delas in i två huvudgrupper: hårda och mjuka faktorer. De hårda faktorerna utgörs 
av mätbara, kvantitativa och objektiva element medan de mjuka faktorerna är svårare att 
mäta och utgörs av mer kvalitativa och subjektiva komponenter. 43 
 
Christer Asplund anger i sin bok Placehunting International åtta hårda och tio mjuka 
attraktionsfaktorer.  

Tabell 1: Hårda och mjuka attraktionsfaktorer 

 

3.5.1 Hårda attraktionsfaktorer 

Stabilitet/förtroende 
Denna första attraktions faktor relaterar till företagsklimatet på den specifika orten eller 
regionen och hur detta upplevs och tolkas av omvärlden. För att skapa stabilitet och 
förtroende krävs ett långsiktigt arbete. 44 

Produktivitet  
Detta är en av de mest avgörande faktorerna. Produktivitet som efterfrågas kan mätas både 
på regional nivå och företagsspecifiknivå. Ortens placering tillsammans med dess storlek 
påverkar direkt produktiviteten, viktigt att poängtera är dock att nyetableringar i sig öppnar 
dörrar för det som tidigare var sett som omöjligt i den gamla miljön. Som aktör på det 
lokala planet gäller det att identifiera det produktiva specifikt för den egna miljön. 45 

                                                
43 Asplund (1993), Placehunting international, s. 39 
44 Ibid., s. 46 
45 Ibid., s. 49-52 

Hårda Attraktionsfaktorer 
 
� Stabilitet/Förtroende 
� Produktivitet 
� Kostnader 
� Fastighetskoncept/priser 
� Lokalt nätverk av 

supporttjänster 
� Kommunikation 
� Den nya strategiska atlasen 
� Incentive schemes (bidrag) 

Mjuka Attraktionsfaktorer 
 
� Nisch-utveckling 
� Livskvalitet 
� Kompetens 
� Kultur 
� Personal 
� Management 
� Flexibilitet/Dynamik 
� Professionalism i kontakterna 

mot marknaden 
� Entreprenörskap  
� Den osakliga sakligheten 
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Kostnader 
En region eller orts kostnadsprofil kan visualiseras på olika sätt och den kan snabbt 
förändras, se bara på hur valutamarknaden över en natt kan förändra en hel nations 
kostnadsläge. Skattenivån är en viktig del av en nations konkurrenskraft gällande 
kostnadsprofil för företag, för regioner inom samma land blir denna faktor mindre 
avgörande även om olika kommuner till viss del kan medföra skiljda skattenivåer.46 

Fastighetskoncept/priser 
Denna attraktionsfaktor var för några decennier sedan en av de mest avgörande för ett 
företags lokaliseringsval, idag har den förlorat en del av sin vikt. Denna utveckling beror 
till stor del på att fastighetskonceptet har blivit en mer komplex sakfråga, idag inkluderas 
aspekter som effektivitet, ändamålsenlighet och låga priser. 47 

Lokalt nätverk av supporttjänster 
För att förstå denna faktor kan vi tänka oss den som en del av infrastrukturen. Den refererar 
till de förhållanden under vilka verksamheten drivs. För att en region ska kunna återge ett 
positivt och gynnsamt företagsklimat är ett nätverk av lokala supporttjänster nödvändigt. 
Exempel på aktörer i detta nätverk kan vara; idégivare, produktutvecklare, försäljare och 
marknadsundersökare. Finns detta nätverk ej initialt bör aktörerna vara införstådda med att 
det kommer att etableras med tiden. 48 

Kommunikation 
Byggstenarna i en regions kommunikation utgörs av flyg, tåg, telekommunikationer och 
dylikt. Denna faktor inkluderas i de flesta externa budskap som når omvärlden och har visat 
sig vara en ofta avgörande attraktionsfaktor. 49 

Den nya strategiska atlasen 
Den strategiska atlasen relaterar till den mentala bild en region eller ort förmedlar till 
omvärlden. Denna reflektion kan snabbt förändras vilket innebär att köpvärdet varierar över 
tiden. Asplund drar parallellen till ”nya heta platser som likt svampar växer upp ur jorden”. 
Dessa skapas genom olika kombinationer av attraktionsfaktorer. 50 

Incentive schemes (bidrag) 
Detta begrepp inkluderar en mångfald av olika typer av bidrag. Det kan t ex handla om 
kontanta bidrag, stöd till lokaler och utrustning, FoU-stöd, skattebefrielse eller sänkta 
sociala kostnader. 51 

3.5.2 Mjuka attraktionsfaktorer 

Nisch-utveckling 
Denna faktor som utgör den första av de mjuka attraktionsfaktorerna, kan jämföras med 
unika kunskapsområden. Denna nisch ger regionen eller orten en prägel och igenkännelse 
som förknippas med det aktuella unika kunskapsområdet. För att stärka sin konkurrenskraft 

                                                
46 Asplund (1993), Placehunting international, s. 53 
47 Ibid., s. 64 
48 Ibid., s. 66 
49 Ibid., s. 68 
50 Ibid., s. 77 
51 Ibid., s. 84 
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gentemot andra unika kunskapsområden är nyckelordet tydlighet, för att uppfattas som 
attraktiv måste nisch-utvecklingen dels existera och dels kommuniceras externt.52  

Livskvalitet 
Detta är ett begrepp med ett flertal dimensioner vilket gör det relativt svårhanterligt, men 
därför inte irrelevant. Livskvalitet som attraktionsfaktor kan beskrivas som ett plusvärde. 
De faktorer som inkluderas i begreppet livskvalitet är bland annat: sparsamhet, 
välbefinnande och miljö, mångfald, selektiva lösningar, inre värden och ideal samt 
internationalisering/globalisering. Nyckeln i begreppet är att som ort eller företag visa på 
hur man kan bidra med dessa plusvärde, såväl på individ- som samhällsnivå. 53 

Kompetens 
Den lokala arbetskraften och dennas kompetens har ofta visat sig vara väldigt avgörande 
för etableringsbeslut. Generellt kan dock sägas att kvalitet går före kvantitet när det gäller 
kompetensprofilen för en ort. Detta innebär att inriktning och kvalitet på kunskapen väger 
tyngre än arbetskraftens antal.54 

Kultur 55 
Kulturens betydelse är inte helt lätt att mäta och hur avgörande denna attraktionsfaktor är 
för val av etableringsort är svårt att säga. Detta försvåras ytterligare då kultur som begrepp 
kan anta ett flertal olika definitioner. UNESCO anger att antalet definitioner som summerar 
till över 200 olika. En undersökning som utförts av OECD ger en viss känsla för hur en 
rang av kulturens betydelse kan se ut. Tio-i-topp listan gällande lokaliseringsfaktorer för 
amerikanska högteknologiföretag med internationell anknytning visar tydligt att kulturen 
hamnar relativt långt ner jämfört med andra attraktionsfaktorer: 
 

1. Tillgång till kvalificerad arbetskraft 
2. Arbetskrafts utbud 
3. Skatteläge 
4. Tillgång till universitet och högskolor 
5. Levnadskostnader 
6. Transportläge 
7. Marknadstillgänglighet 
8. Regionala restriktioner 
9. Energikostnader 
10. Kultur och reaktions utbud  

Personal 
Personal är en attraktionsfaktor som ofta förmedlas direkt via PR och annan 
marknadsföring för de orter som försöker attrahera företag. Då begreppet är väl utnyttjat i 
dessa sammanhang kan det vara bra att försöka se bakom de slagkraftiga orden och söka 
efter mer unika budskap gällande personal som står till förfogande.56 

                                                
52 Asplund (1993), Placehunting international., s. 89 
53 Ibid., s. 96 
54 Ibid., s. 98 
55 Ibid., s. 107 
56 Ibid., s. 110 
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Management 
När det gäller management och de särdrag som finns i orters, regioners och nationers 
traditioner för detta begrepp är det i realiteten de externa uppfattningarna som blir relevanta 
för att attrahera företag. Inom samma land skiljer sig dessa traditioner givetvis inte i samma 
utsträckning som mellan olika länder.57  

Flexibilitet/dynamik 
Detta begrepp syftar till beskrivningen av en ”svårfångad materia”. Det som blir väsentligt 
är om orten eller regionen är föreändringsbenägen eller ej. Förmågan att visualisera vinster 
av nya idéer och viljan att ifrågasätta gamla sanningar skiljer sig mellan nationer, regioner 
och orter. Det regionala värderingsklimatet påverkar avgörande element för näringslivet likt 
inställning till entreprenörskap samt attityd gentemot privata och offentliga sektorn. 58 

Professionalism i kontakterna mot marknaden 
Ernst&Young har gjort en undersökning där man studerat företags upplevelse och 
inställning till kommuners och orters professionalism. Det visade sig att hela 50 % av 
företagen var missnöjda med bemötandet av de regionala parterna, 22 % uppger även att 
det som utlovats inte hållits. Dessa siffror ska ses i ljuset av att samma företag anger att den 
regionala vederläggningen är av stor vikt och därmed alltså en avgörande attraktionsfaktor. 
Graden av professionalism i bemötandet av marknaden är därför avgörande för en orts eller 
regions attraktionskraft gentemot näringslivet. Denna mjukt värderade faktor kan variera 
otroligt mycket mellan olika lokala placeringsalternativ.59 

Entreprenörskap 
Entreprenörskap är ett relativt svårdefinierat begrepp och hur klimatet på området ser ut 
sprids framförallt via ryktesväg företagare emellan. De orter som har ett gott och 
välutvecklat klimat för entreprenörskap besitter i regel också en stark tro på individens 
förmåga att implementera och genomföra sina visioner.60  

Den osakliga sakligheten 
”The relocation business is full of apocryphal and sometimes true stories of locations being 
chosen because the plant manager wanted to be near to the sea, so he could go sailing at 
weekends. Or allegations that chairman´s wife wanted to be closer to her family.”61  
 
Den osakliga sakligheten kan sägas vara den mest svårfångad och därmed även svårmätta 
attraktionsfaktorn, men dess avgörande effekt är desto större. Det handlar om utåt sett 
irrelevanta faktorer som visar sig vara direkt avgörande för det slutliga utslaget, det kan till 
exempel vara personliga relationer. Viktiga ingredienser för strategiska beslut som kan 
verka fullständigt ovidkommande för de ej insatta eller påverkningsbara. Att detta är fallet 
ter sig kanske orimligt i företagsvärld där beslut och handling anses cirkulera omkring 
rationalitet och affärslogik. För att förstå sammanhanget av det osakligt sakliga menar 
Asplund att man måste lära sig att se saker ur olika synvinklar, det tillsynes ”osakliga” och 
ovidkommande kan i förlängningen vara det för den specifika situationen i högsta grad 
”sakliga”. För de lokala aktörerna gäller det att utveckla förmågan att identifiera och 
därefter exploatera ”den osakliga sakligheten”. Detta innebär att man i sin roll som 
                                                
57 Asplund (1993), Placehunting international, s. 115 
58 Ibid., s. 117 
59 Ibid., s. 119 
60 Ibid., s. 132 
61 Financial Times Survey, 30 april 1992 se Asplund (1993), Placehunting international, s. 136 
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marknadsförare av sin ort eller region kan upptäcka samtliga möjliga och således även 
omöjliga behov, även de ej sakliga, eller i annan formulering; rationella behoven. 
Poängteras görs även att detta inte nödvändigtvis är sammankopplat med ”smussel” eller 
dylika arbetssätt, generellt är det lyhördhet för marknadens behov som är grundstenen för 
denna kvalitativa attraktionsfaktor.62 
 
Ovanstående listning av hårda och mjuka attraktionsfaktorer inkluderar ej någon 
rangordning.63 De hårda attraktionsfaktorerna, som tidigare var de absolut mest avgörande, 
för val av etableringsort har förlorat en del av sin överlägsenhet gentemot de mjuka 
attraktionsfaktorerna, en utveckling som dels ger företag en möjlighet att påvisa en mer 
långsiktig produktivitet genom ökat utbud av potentiella orter för etablering av 
verksamheten, dels ger landets kommuner större möjligheter att attrahera dessa företag.64

                                                
62 Asplund (1993), Placehunting international, s. 136 
63 Asplund (1993), Placehunting international, s. 40 
64 Asplund (1990), Konsten att lyckas med produktiv lokalisering. s.7 
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4 Praktisk metod 
I detta kapitel redogörs hur vi praktiskt gått tillväga vid insamlandet av primärdata. En 
noggrann genomgång vårt tillvägagångssätt för förberedande och genomförande av 
intervjuer samt access och kritik av primärkällorna.  
 

4.1 Insamling av primärdata 
Vi har tidigare konstaterat att man vid kvalitativ forskning har ett flertal olika möjligheter 
till insamling av primärdata. Observationer, intervjuer, text- och språkanalys är exempel på 
metoder en forskare har att välja på. Dessa kan med fördel kombineras för att öka 
forskarens förståelse för fenomenet som studeras.65  Då etableringen av IKEA i Haparanda 
redan skett är fenomenet för gammalt för att kunna observeras men alltför färskt för att det 
ska finnas litteratur att analysera. Därför anser vi att vår studie bäst genomförs med en 
kvalitativ metod. 
 
Med anledning av att de personer vi avsåg intervjua befinner sig på olika håll och att de 
dessutom befinner sig på långt avstånd, allt från Haparanda till Lund, bestämde vi oss för 
att använda telefonintervjuer. Detta för att vi varken hade tillräckligt med tid eller pengar 
för att resa runt till respondenterna. Tidsaspekten för hur lång tid intervjuerna skulle ta har 
även beaktats då vi gjorde en bedömning att flera av respondenterna hade avböjt om vi 
istället föreslagit en personlig intervju. En personlig intervju kan inte bara kunnat uppfattas 
som mer tidskrävande utan också alltför närgången, speciellt då det var ett relativt känsligt 
ämne som skulle diskuteras.   

4.2 Val av respondenter 
Det är framförallt på vilket sätt urvalet utförs som beskriver hur representativt urvalet är för 
populationen. Då syftet är att samla in så kvalitativ information som möjligt är 
representativet inte det kvalitativa forskare strävar efter utan ett strategiskt urval är att 
föredra. Genom ett strategiskt urval efterstävas informationskvalité och att få intervjua de 
personer som har det bästa kunskaperna om ämnet. I dessa situationer brukar snöbollsurval 
användas då dessa är effektiva då man rör sig i slutna miljöer. Ett snöbollurval innebär att 
man utifrån en respondent får förslag på ytterligare personer som kan vara intressanta att 
intervjua för studien.66 I vår studie har vi använt oss av ett strategiskt urval och delvis av ett 
snöbollsurval 
 
Initialt var självklart vår strävan att få intervjua både Sven-Erik Bucht, Haparandas 
kommunalråd, och Ingvar Kamprad, IKEAs huvudägare, eftersom dessa enligt rykten var 
huvudpersonerna bakom etableringen och därmed kunde ge oss kvalitativ information. Men 
detta var lättare sagt än gjort. Vi började med att skicka e-post till Haparanda kommun där 
vi beskrev vårt arbete och gjorde förfrågan om intervjumöjligheter med Sven-Erik Bucht 
och Christina Lugnet, Haparandas kommunalråd och kommunchef. Som svar fick vi att vi 
istället borde tala med IKEA och erhöll därmed även kontaktuppgifter till Fredrik 
Wahrolén, IKEAs informationschef. Vi skickade en förfrågan till Fredrik Wahrolén om det 
fanns möjlighet till intervju med honom och även om det fanns någon möjlighet att få 
kontakt med Ingvar Kamprad. Wahrolén gick med på att bli intervjuad men sa att det inte 
fanns någon som helst möjlighet till kontakt med Kamprad. Ytterligare e-post meddelanden 
                                                
65 Bryman & Bell (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 299 
66 Ibid., s. 96-102 
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och telefonsamtal utbyttes med Haparanda kommun som till slut gick med på en intervju 
med Christina Lugnet.   
 
Som komplettering till teorierna ville vi intervjua personer som arbetade dagligen med 
placehunting och företagsetableringar. Vår handledare Owe R Hedström tipsade oss om 
företaget Eurofutures och deras VD Stig Björne som efter första försöket var villig att ställa 
upp på en intervju. Även Christer Asplund var intressant för vår studie dels på grund av vi 
redogjort för hans teorier om placehunting och dels på grund av att hans namn dykt upp ett 
flertal gånger under arbetets gång. Efter ett flertal misslyckade försök att nå honom gav vi 
upp.  
 
För att få ytterligare ett perspektiv på studien bestämde vi oss för att kontakta alternativa 
kommuner som ansetts intressanta för IKEAs etablering. Vi kontaktade därmed Luleå, 
Piteå och Umeå kommun och fick en intervju med vardera kommun, om än mycket 
motvilligt från  Umeå kommun.  
 
I slutet av vår studie sände TV8 programmet ”Adaktusson” där Sven-Erik Bucht och Ingvar 
Kamprad blir intervjuade om just IKEAs etablering i Haparanda. Denna intervju har vi 
använt på samma sätt som övriga intervjuer eftersom den var direktsänd.  

4.3 Intervjumallens uppbyggnad 
Som vi tidigare nämnt i avsnitt 2.3 har vi valt en kvalitativ metod som innefattar intervjuer. 
Intervjuer är troligen det vanligaste sättet att samla in primärdata inom kvalitativ forskning. 
Det finns i huvudsak två olika typer av intervjuer, ostrukturerade och semistrukturerade. 
Den främsta skillnaden mellan dessa är struktureringsgraden. En ostrukturerad intervju 
utgår ofta från några få stödord eller en enda fråga vilken respondenten får associera fritt 
utifrån, medan en semistrukturerad intervju i huvudsak följer en intervjumall men har 
flexibiliteten att ändra ordningsföljd och formulering av frågorna.67 
 
Vi valde att utgå från en semistrukturerad intervjumall då en helt ostrukturerad mall skulle 
göra att både intervjun och materialet som vi får ut av intervjun blir alltför brett. Dessutom 
skulle den förmodligen inte ha gett svar inom de specifika teoriområden vi sökte. En 
semistrukturerad mall ger oss dock möjligheten att se mallen som endast som riktlinjer 
vilket gör att vi under intervjuernas gång hade möjlighet att göra de ändringar och ställa de 
följdfrågor som stunden ingav.  
 
Då intervjufrågornas formulering och disposition påverkar det slutgiltiga empiriska 
materialet ville vi ta fram en ändamålsenlig mall för våra telefonintervjuer. Att helt på egen 
hand designa en intervjumall kräver såväl tid som gedigen kunskap i ämnet. Därför valde vi 
att utgå från en manual som använts vid tidigare studie inom samma problemområde.68 Vår 
slutgiltiga intervjumall är inte identisk med denna referensmall, utan har fungerat som 
inspiration och pålitlig källa, allt i syfte att ta fram trovärdig och rättvisande data. Eftersom 
respondenterna hade helt olika roller för IKEAs etablering i Haparanda var det inte möjligt 
att skapa en mall för alla respondenter utan flera olika mallar skapades. En gemensam mall 
för de tre alternativa kommunerna till etableringen och en mall var för resterande 
respondenter. Frågorna i mallen formulerades utifrån de teoriområden vi ville täcka in, men 

                                                
67 Bryman & Bell (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 360-363 
68 Informationsteknik, regionalpolitik och placehunting, en studie av avgörande faktorer vid val av 
etableringsort, O. Lundman, C. Koos, 1997, bilaga 1 
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för att inte leda respondenten försökte vi formulera frågorna så öppet som möjligt. Till 
exempel har vi valt att inte exemplifiera hårda och mjuka faktorer för respondenten då vi 
vill att denne själv ska ta upp de viktigaste. Vi antar därmed att de faktorer respondenten 
spontant nämner är de viktigaste vid etableringen. Ordningsföljden i mallen bestämdes 
utifrån bredden på frågorna, de mer allmänna och breda frågorna först följt av de mer 
specifika och känsliga frågorna i slutet. Ordningsföljden i manualen bestämdes utifrån 
bredden på frågorna, de mer allmänna och breda frågorna först följt av de mer specifika och 
känsliga frågorna i slutet.  

4.4 Intervjuernas genomförande 
Som tidigare nämnt i avsnitt 4.1 har vi använt oss av telefonintervjuer på grund av att de 
flesta respondenterna befunnit sig långt från Umeå. Fördelen med telefonintervjuer är att 
respondenten, jämfört med personliga intervjuer, inte påverkas av olika faktorer av oss. 
Dessa faktorer kan vara till exempel kön, ålder och etnisk bakgrund vilka kan leda till att 
respondenten svarar utifrån vad han eller hon tror att vi uppskattar. Då vi inte påverkar 
respondenten med vår fysiska närvaro eller våra personliga egenskaper minskas därmed 
effekten som vi har på respondenten.69 
 
Då viss intervjuareffekt kan uppstå trots telefonintervjuer valde vi att alla intervjuer skulle 
utföras av samma person. Detta var dock inte möjligt då den valda personen inte kunde 
närvara vid det andra intervjutillfället. För att inte behöva anteckna allt respondenterna 
säger under intervjun och för att undvika att ta intervjuarens uppmärksamhet från 
respondenten valde vi att spela in intervjuerna. Inspelningen hjälper dessutom vårt minne 
och möjligheten till att materialet kan användas igen som sekundärkälla70. Intervjuerna 
ägde rum hemma hos vänner till oss då vi själva inte äger en hemtelefon vilket krävs för att 
kunna spela in intervjuerna med den typen av bandspelare. Den som intervjuade satt själv i 
ett enskilt rum för att inte störas av miljön runt omkring. Eftersom vi andra två som inte 
utförde intervjun ändå inte hade möjlighet att lyssna på intervjuerna, då tekniken inte tillät 
det, ansåg vi att det var bäst att vi inte satt i samma rum eftersom det skulle innebära ett 
störningsmoment för intervjuaren. Istället läste alla igenom transkriberingen så fort den var 
klar för att eventuellt komma med kompletterande följdfrågor. 
 
Själva intervjun gick till så att intervjuaren ringde upp respondenten på det angivna 
telefonnumret och klockslaget. Respondenten fick en kort presentation av om studien och 
dess syfte. Därefter tillfrågades alla respondenter om det gick bra att intervjun spelades in, 
vilket ingen hade något emot. Därefter kunde själv intervjun starta. Intervjuerna avslutades 
med att fråga om respondenterna hade några frågor eller funderingar, de tillfrågades även 
om de ville att vi skulle skicka transkriberingen till dem och om vi fick återkomma med 
kompletterande frågor. 

4.5 Access 
Accessen i en studie påverkar det fortgående arbetet och genom detta även indirekt det 
slutgiltiga resultatet. Begreppet i sig kan definieras i olika dimensioner, dels den rent 
fysiska accessen som syftar till den reala kontakten med respondenterna och nivån av denna 
utifrån de krav och önskemål som finns uppställda. Den mentala accessen är kopplad till ett 
mer känslomässigt och subjektivt plan av begreppet. Hur känsliga är de frågor som ställs 
och vilken är respondentens inställning till att svara på dessa. Är accessen i en studie 

                                                
69 Bryman & Bell (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 140 
70 Bryman (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, s. 310 
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bristfällig finns det risk för att insamlade data speglar verkligheten på ett vinklat sätt vilket 
gör att resultatet inte kommer att vara rättvisande och därmed inte heller hållbart.  
 
Vår första intervju genomfördes med IKEAs informationschef Fredrik Wahrolén måndagen 
den 16 april. Då vi redan hade varit i kontakt med Wahrolén initialt via e-post och sedan 
fortlöpande via telefon var vi redan före tiden för intervjun positivt inställda och hyste inga 
större farhågor inför respektive intervjuobjekts bemötande. Wahrolén befann sig under 
aktuell intervju i bil varför vi kände att hans koncentration på våra frågor kan ifrågasättas, 
detta till trots gav han klara svar som kändes genomtänka, om än i viss mån något vinklade 
mot politisk korrekthet. Det fanns vissa frågor där han inte ville, eller kunde ge oss access 
till informationen. Detta hänvisade han själv till IKEAs vilja att behålla viss information i 
konkurrensavseende.   
 
Den andra intervjun genomfördes Stig Björne vid placehunting-företaget Eurofutures. Även 
fast han inte haft någon direkt anknytning till IKEA och etableringen i Haparanda, var han 
villig att prata om etableringen samt ge sina åsikter i ärendet och om lokalisering av företag 
i allmänna lag. Efter dessa två inledande intervjuer fortsatte vi vårt arbete med insamling av 
data från de kommuner som vi valt att fokusera vår studie på. Dessa var i följande ordning; 
Haparanda, Luleå, Umeå och Piteå. Kommunalchef Christina Lugnet är vår referensperson 
från Haparanda kommun. Denna intervju gav väldigt mycket information då Lugnet gav 
oss full access i IKEA-ärendet och utan några invändningar gav uttömmande svar på våra 
frågor. Detta gällde även för kommunalrådet och därmed politikern Petersen från Luleå 
kommun samt näringslivsutvecklare Lindgren från Piteå. Umeås kommunalråd Lennart 
Holmlund gav oss inte samma trevliga och tjänstvilliga bemötande. Många av våra frågor 
besvarades med frasen ”det kan jag inte svara på” och dylika formuleringar. Överlag var 
detta den intervju som vi kände gav oss minst rättvisande data att använda i vår studie. 
Accessen var otroligt åtstramad och ämnet tycktes vara ett känsligt sådant för Umeå 
kommuns kommunalråd.  

Tabell 2: Intervjuöversikt 
Respondent Tillfälle Tid Intervjuare Atmosfär 
Fredrik Wahrolén 
Informationschef, IKEA 

Måndag  
2007-04-16, 15:30 

21 min Ida Eriksson Stressad 

Stig Björne 
VD, Eurofutures 

Tisdag  
2007-04-17, 11:00 

19 min Linnea Corell Engagerad 

Christina Lugnet 
Kommunchef, Haparanda 
Kommun 

Måndag  
2007-04-23, 8:30 

22 min Ida Eriksson Intresserad 

Karl Petersen 
Kommunråd, Luleå Kommun 

Onsdag 
2007-04-25, 14:00 

17 min Ida Eriksson Tillmötesgående 

Lennart Holmlund  
Kommunråd, Umeå Kommun 

Torsdag  
2007-04-26, 9:00 

15 min Ida Eriksson Reserverad 

Maria Lindgren 
Näringslivsutvecklare, Piteå 
Kommun 

Torsdag 
2007-04-26, 10:30 

27 min Ida Eriksson Engagerad 

Ingvar Kamprad 
Huvudägare, IKEA 
Sven-Erik Bucht 
Kommunalråd, Haparanda 
kommun 

Torsdag 
2007-04-26, 22:00 

30 min Lars Adaktusson  
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4.6 Bearbetning av intervjuerna 
Transkriberingar skedde så fort som möjligt efter varje intervju, om inte samma dag så 
senast dagen efter. Dessa ger oss möjlighet att gå igenom intervjuerna flera gånger och göra 
en noggrannare analys av respondenternas svar71. Transkriberingarna skickades sedan 
tillbaka till respondenterna, för godkännande, i de fall där de ville det. Detta är en typ av 
respondentvalidering vilket är ett sätt för kvalitativa forskare att få bekräftelse från 
deltagarna72.  
 
För att underlätta sammanställningen av resultaten, skrev vi ut varje transkribering i olika 
färger för att sedan ska kunna klippa isär svaren och ändå kunna hålla redan på vem som 
sagt vad. Även Adaktussons intervju bearbetades på samma sätt som det övriga. 

4.7 Kritik av primärkällor 
Den kritik som kan riktas mot insamlande av primärdata är att vi alla tre saknar kunskaper 
och färdigheter inom intervjuteknik. Trots att vi läst på och övat innan kan det ha inneburit 
att intervjuerna inte gått rätt till, vilket i sin tur kan ha gjort att följdfrågor som kunnat vara 
intressant inte tagits upp. Denna kritik kan minskas genom att vi tillfrågade respondenterna 
att få återkomma med kompletterande frågor om så behövdes. 
 
Det är uppenbart att vissa respondenter har mer information som är intressant för vår studie, 
än andra. Kritik kan därför riktas mot att vi själva inte fick möjlighet att varken intervjua 
Sven-Erik Bucht eller Ingvar Kamprad, detta problem mildrades då väsentligt när vi fick 
tillgång till Adaktussons intervju med dem, även om Adaktusson inte ställde alla de frågor 
vi hade velat ställa. 
 
Det negativa med telefonintervjuer är att vår frånvaro kan medföra vissa svagheter då vi 
inte har möjlighet att reagera på respondentens ansiktsuttryck som rör exempelvis 
respondentens osäkerhet eller undran. Möjligheten att använda visuella hjälpmedel har även 
limiterats.73 Att vi valde att spela in intervjuerna kan ha påverkat respondenterna negativt 
då dessa kan bli mer försiktiga med vad de säger eftersom de är medvetna om att allt som 
sägs bandas.74   
 
Ytterligare kritik som kan riktas mot intervjuernas genomförande är att alla intervjuer inte 
genomfördes av samma person, detta på grund av att Ida inte hade möjlighet att närvara vid 
andra intervjutillfället.  
 
Även den respondentvalidering som vi använt oss av kan kritiseras i viss mån, då 
respondenterna inte vill stå för vad som sagts för att de känt sig obekväma med sina egna 
svar eller att de inte vill ifrågasätta oss.75  

                                                
71 Bryman (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, s. 311 
72 Bryman & Bell (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 308 
73 Ibid., s. 140-141 
74 Bryman (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, s. 311 
75 Ibid., s. 259 
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5. Empiri 
I detta kapitel redogör vi för materialet vi erhållit från intervjuerna. Datan presenteras i en 
tematisk uppdelning för att underlätta förståelsen och kopplingen till efterkommande 
analys. Som grund har vi använt transkriberingarna från respektive intervju.    
 
 
I vår redogörelse för materialet från intervjuerna har vi valt att utgå från modellen som vi 
konstruerade i teorikapitlet (se nedan). Denna tematiska uppdelning förenklar den 
kommande analysen och bidrar till att man lättare kan urskilja de viktiga delarna i varje 
avsnitt. Det enda som skiljer sig åt i uppdelningen är avsnittet Placehunting som i denna del 
är uppdelad per respondent och ej i hårda och mjuka faktorer. I vissa fall återkommer 
information på flera ställen, detta beror på att vi ser en koppling till flera delar i teorin. 
Senare i analysen kommer dessa delar att sammankopplas. Vi inleder empirikapitlet med 
presentationer av IKEA och Eurofutures, samt kommunerna som vi har varit i kontakt med.  
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5.1 Presentationer av företag och kommuner 
I detta avsnitt ges en kortare presentation av IKEA och Eurofutures samt de olika 
kommunerna som har intervjuats. Syftet är att ge läsaren en övergripande uppfattning om 
de olika respondenternas bakgrund.  

5.1.1 IKEA 
IKEA säljer möbler och heminredning av god design och funktion till lågt pris över hela 
världen. Deras vision är att skapa en bättre vardag för de många människor med olika 
behov, smaker, drömmar och plånböcker. För att lyckas med detta krävs ett gott samarbete 
med både kunder och leverantörer, där de mest kostnadseffektiva tillvägagångssätten 
arbetas fram på alla nivåer. De har en klart formulerad strategi där man definierar primär 
målgrupp, prisnivå, sortiment och vad IKEA inte ska sälja. Främsta konkurrensfördel är 
deras låga pris och den viktigaste målgruppen är unga familjer.76 IKEA har lyckats 
producera kvalitetsprodukter till låga priser genom sin kostnadseffektivitet och 
innovationsförmåga. 77 
 
Historien om IKEA startade på bondgården Elmtaryd nära den lilla byn Agunnaryd där den 
entreprenöriella pojken Ingvar Kamprad började sin karriär genom att sälja tändstickor till 
omgivningen. År 1943, 17 år gammal, formar han företaget och namnet IKEA utifrån sina 
initialer och första bokstäverna från bondgården och byn. Till en början sålde IKEA 
pennor, plånböcker, strumpbyxor med mera. Sortimentet utökades vart efter Ingvar 
Kamprad hittade nya produkter som kunde säljas till ett reducerat pris. År 1947 
introducerades de första möblerna vilket gjorde stor succé. Strax därefter bestämde sig 
Ingvar Kamprad för att stoppa försäljningen av de andra typerna av produkter och det 
IKEA vi känner idag var fött.78 
 
År 1953 öppnade IKEA sin första lokal med visningsobjekt i Älmhult. Detta var ett viktigt 
steg för IKEA konceptet då kunderna för första gången kunde se och röra vid möblerna 
innan de gjorde sina beställningar. Kort därefter uppstår även den revolutionerande idén att 
paketera möblerna i platta paket vilket på många sätt reducerade kostnader på flera olika 
nivåer. År 1958 öppnades det första IKEA-varuhuset på 6700 m2 i Älmhult, vilket då var 
det största möbelvaruhuset i Skandinavien.79 Sju år senare öppnas företagets flaggskepp i 
Kungens Kurva (Stockholm) på 45 800 m2 vilket kostade 17 miljoner kronor. Invigningen 
blev ett succéartat kaos där 18 000 besökare trängdes med varandra. Personalstyrkan var 
allt för låg och många kunder kom inte ens fram till kassorna vilket gjorde att en del bara 
tog varorna och gick. Vid det här laget var området Kungens Kurva en bra bit utan för city 
och förorten Skärholmen skulle precis till att byggas på andra sidan E4:an. Man hade helt 
enkelt placerat varuhuset på landet. Detta var en strategi som skulle prägla placeringar av 
IKEA-varuhus i decennier. Att köpa en relativ billig tomt där det finns gott om plats för 
parkeringsplatser och bra möjligheter till tillfartsvägar och dessutom ligger en rejäl bit 
utanför city.80  
 
Trots IKEAs expansion i världen fortsätter hemmamarknaden i Sverige vara viktig för 
företaget. De flesta affärerna har varit belägna i södra och mellersta Sverige medan norra 
                                                
76 Söderman (2002), Affärsutveckling, s. 276 
77 http://www.ikea-group.ikea.com/corporate/about_ikea/business_idea.html 2007-03-28 
78 http://www.ikea.com/ms/en_GB/about_ikea/timeline/full_story.html 2007-03-28 
79 Ibid. 
80 Torekull (2006), Historien om IKEA, s.105-107 
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delen ännu ej blivit exploaterad. I och med öppnandet av IKEA i Haparanda finns numera 
IKEA tillgängligt för den största delen av den svenska befolkningen och vänder sig 
dessutom även till finländare, norrmän och ryssar.  

5.1.2 Haparanda 
Haparanda kommun är placerat på gränsen mellan Sverige och Finland vilket gör staden till 
en knutpunkt på Nordkalotten och Barents hav området. Gränsöverfarten är Skandinaviens 
mest trafikerade med en passagefrekvens på 12 miljoner gränsöverfarter per år. Sveriges 
enda fasta järnvägsförbindelse med Finland finns placerad här med direkt kommunikation 
till Ryssland. Staden hade år 2004 en folkmängd på 10 208 människor vilket är en 
minskning sedan år 1994 på ca 800 människor. Kommunen har de senaste åren haft en 
ihållande avfolkningstrend.81 
 
Den 8 juni 2005 kom beskedet från IKEA att de har beslutat sig för att öppna ett varuhus i 
Haparanda.82 Varuhuset har byggts vid gränsen till svenska Haparanda och finska Torneå. 
Målgruppen är Barentsområdet från Norge i höjd med Mo i Rana och uppåt, Ryska 
Murmansk, svenska Lappland, Västerbotten och Norrbotten, samt finska Österbotten och 
finska Lappland.83 En halv miljon människor bor inom 1,5 timmars bilresa, och inom 3 
timmar bor 820 000 människor. I Barentsregionen bor det nästan sex miljoner människor.84 
 
I och med IKEAs etablering i Haparanda har en byggboom utbrutit med åtskilliga nya 
arbetstillfällen som följd. Varuhusets etablering har bidragit till ytterligare etableringar och 
i gränsområdet byggs eller planeras 150000 kvadratmeter affärs- eller service ytor. 
Befolkningen väntas även öka med 1500 personer det närmaste tre åren.85 

5.1.3 Eurofutures 
Eurofutures arbetar bland annat med platsutveckling som syftar till att öka tillväxten i ett 
specifikt område, kommun eller region. De jobbar både med att ta fram utvecklingsplaner 
för regioner och orter samt att söka etableringsorter för företag. Genom att formulera och 
förankra utvecklingsplaner arbetar de som processledare och bidrar därmed med en 
strategisk diskussion om prioriteringar gällande utvecklingsfrågor. En tjänst som de 
erbjuder är att formulera en utvecklingsplan eller strategi. Den består av två delprocesser 
där den ena fokuserar på externa aktörer, idégenerering och förankring och den andra 
fokuserar på att stödja den externa processen och förankrar utvecklingsarbetet. 
Tillsammans ska processerna leda till den konkreta utvecklingsplanen. 86 
 
Etableringsprogram hjälper kommuner att identifiera företag som överväger att investera på 
nya orter och/eller expandera på befintliga platser. Eurofutures arbetar även med att 
marknadsföra platser då konkurrensen om företag och invånare har ökat. Av hemsidan 
framgår följande frågeställningar som de arbetar utifrån: 

� Hur ska marknadsföringsarbetet organiseras? 
� Hur utvecklar man ett varumärke för en plats?  
� Vad ska en marknadsplan och kommunikationsstrategi innehålla?  

                                                
81 http://www.haparanda.se/topplankar/omhaparanda.4.104d976104a22f582e8000229.html 2007-03-26 
82 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=541288&maNo=-1 2007-03-26  
83 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=425299&maNo=-1 2007-03-26 
84 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=426201&maNo=-1 2007-03-26 
85 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=587827&maNo=-1 2007-03-26 
86 http://www.eurofutures.se/index2.html 2007-04-13 
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� Hur mäter man effekterna av marknadsföringen? 87 

5.1.4 Luleå 
Luleå ligger i den mest folktäta regionen i norra Sverige och det bor 170 000 människor 
inom en timmes avstånd, i själva kommunen bor det 73 000. Läget innebär att det är många 
som pendlar eller besöker staden för att handla och Luleå är sedan medeltiden en av 
Norrlands viktigaste marknadsplatser.88 

På kommunen finns ett utvecklingskontor som arbetar med näringslivsfrågor, däribland att 
marknadsföra Luleå kommun så att det ska bli känt som en bra och spännande stad. 
Landsbygdsutveckling är också ett viktigt inslag i kommunens arbete och deras vision över 
Luleå 2015 är en levande landsbygd en förutsättning och tillgång för tillväxt och utveckling 
i Luleå. I kommunen prioriteras åldersgruppen 16 – 34 år, vilket visar sig genom bland 
annat Utvecklingskontorets ungdomsarbete där målet är att förbättra de levnadsvillkor som 
kommunen erbjuder. Kommunens universitet samt näringslivet fungerar som stöttepelare 
och samarbetspartners i utvecklingskontorets arbete.89 

Luleå Näringsliv AB är ett utvecklingsbolag som ägs av kommunen tillsammans med det 
lokala näringslivet. Hit kan du vända dig om du är intresserad av att etablera ditt företag i 
kommunen eller söker information om stadens näringsliv. Vägledning och tips om lokaler 
fås även via på Aurorum Science Park.90 

Luleå kommun växer hela tiden, varje år ökar befolkningen med några hundra personer. 
Staden är relaterat till Sverige i övrigt billig att leva i. Enligt en undersökning har Luleå 
landets lägsta kommunala avgifter vilket i förlängningen bidrar till låga hyror och lägre 
taxor.91 

5.1.5 Umeå 
Umeå har en befolkning på 111 235 människor vilket gör staden till norra Sveriges största 
befolkningsmässigt sett. Medelåldern ligger på, nationellt sett, ringa 34 år. Stadens invånare 
inkluderar 29 000 studenter som är samlade vid två universitet och sammanlagt sju 
högskolor. Umeå hör till en av Norrlands snabbast växande städer och idag finns drygt 
11 000 företag lokaliserade i staden, varav det största är Volvo lastvagnar. Andra sektorer 
som representeras av stadens näringsliv är bioteknik, informationsteknologi, miljö och 
energi. 92   
 
Kommunikationerna till och från Umeå är väl utbyggda och stadens flygplats hör till en 
Sveriges mest trafikerade. Förutom flyg kan man även nå staden via tåg och buss, då Umeå 
ligger vid kusten går E4:an rakt igenom stadskärnan.93 
 

                                                
87 http://www.eurofutures.se/index2.html 2007-04-13 
88 http://www.lulea.se/fornaringslivet/etableraforetag.4.5ee063d310c3f1df7dd80005471.html 2007-04-13 
89http://www.lulea.se/politikkommun/forvaltningar/kommunledningsforvaltningen/utvecklingskontoret/varver
ksamhet.4.5ee063d310c3f1df7dd8000615.html 2007-04-13  
90 http://www.lulea.se/fornaringslivet/etableraforetag.4.5ee063d310c3f1df7dd80005471.html 2007-04-13 
91 Ibid. 
92 http://www.umea.se/omkommunen/faktaomumea/norrlandsknutpunkt.4.bbd1b101a585d704800063793.htm 
2007-05-14 
93 Ibid. 
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Varje år bestäms övergripande mål och inriktning samt budget för Umeå kommun av 
kommunfullmäktige. Fastställt mål för 2007-2009 formuleras: ”Umeå ska vara känt för 
dynamisk tillväxt och attraktiv livsmiljö.”94 Här ingår målsättning att nå upp till en 
befolkning på 150 000 invånare före år 2050, vilket kräver en årlig tillväxt med ca 1000 
människor varje år. Umeå kommun arbetar kontinuerligt och gemensamt med alla sina 
nämnder för ett kulturklimat som gynnar kreativitet och innovationer, allt för att stärka 
tillväxten. 95 

5.1.6 Piteå 
Piteå ligger vid Bottenvikens kust, ungefär 18 mil söder om Haparanda. Det bor ungefär 
40 000 människor i kommunen och ungefär 220 000 inom en timmas bilresa.96 Piteå är en 
stark handelsstad som lockar många besökare vilket gör att befolkningen mångdubblas 
under sommarmånaderna.97  

Kommunen arbetar aktivt med utvecklingen av staden. Nyligen har ett nytt tillväxtprogram 
skapats där områden identifieras och handlingsplaner tas fram för långsiktig och hållbar 
utveckling.  Arbetet strävar efter att gör Piteå till attraktiv boende-, besöks- och 
etableringsort.98 
 
Näringslivet i kommunen är differentierat, allt från små och medelstora företag till tung 
basindustri såsom Smurfit Kappa och SCA. En ordentlig tillväxt inom multimedia, musik 
och ”infocom” har skett de senaste åren. Turismen är viktig för staden då den svarar för 
ungefär hälften av sommarturismen i länet. Pite Havsbad, som ligger strax utanför staden, 
är Sveriges största sommarturistanläggning men har på senare år utvecklats till året-runt-
verksamhet. Anläggningen erbjuder idag Nordens största konferenskapacitet och Sveriges 
största hotellkapacitet.99   

5.2 Strategi 
I detta avsnitt ges en redogörelse för det intervjumaterial som vi kopplat till expansion av 
marknaden, planering samt IKEA som marknadsdrivande företag. 

5.2.1 Expansion av marknaden 
Denna del av empirin syftar till att reflektera IKEAs expansion av marknaden. Fredrik 
Wahrolén på IKEA säger att de har som plan att öppna 15-20 nya varuhus om året i 
världen, vilket är en ganska kraftig etableringstakt.  Vi frågade honom även om 
etableringen i Haparanda ingår i företagets långsiktiga strategi och hur denna strategi tar sig 
form. Han säger att etableringar ingår i den långsiktiga strategin, men vidareutvecklar inte 
hur deras strategi ser ut. Han berättar att de senaste etableringsbesluten i Sverige började 
med att det togs ett generellt beslut att etablera sig i en ny ort, något som inte skett sedan 
1993. Nästa steg var att undersöka om det fanns några fler platser med andra förutsättningar 
och mindre marknader än de ställen de redan fanns på. Undersökningar gjordes bland annat 
om de skulle kunna bygga varuhus på ett nytt sätt, till exempel att bygga i ett plan istället 
för i två. Syftet med detta var att hålla nere kostnaderna genom att möjliggöra för en annan 
                                                
94http://www.umea.se/omkommunen/styrandedokument/styrochmaldokument/kommunensmalochverksamhet
sdirektiv.4.bbd1b101a585d704800082747.html 2007-05-14 
95 Ibid. 
96 http://www.pitea.se/kommun/sokframeset.asp?innehall=klk/tillvaxt/index.asp&undermeny=8 2007-05-14 
97 http://www.pitea.se/default_pp.asp 2007-05-14 
98 Ibid. 
99 http://www.pitea.se/kommun/sokframeset.asp?innehall=klk/tillvaxt/index.asp&undermeny=8 2007-05-14 
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typ av bemanning. Slutsatsen av undersökningen var att det fanns utrymme för att öppna tre 
stycken nya varuhus. Centralt i strategin för dessa etableringar var viljan att öppna på 
mindre marknader i östra Sverige, Värmland och Barentsregionen. En av de potentiella 
platserna för etablering blev Haparanda-Torneå.  
 
När vi frågar Wahrolén om vilken konkurrens IKEA möter i Haparanda säger han: ”Det 
beror lite på om man menar inom heminredningssegmentet eller om man säger att 
alternativet är att köpa en semesterresa. Vi har väl inte några av våra vanligaste 
konkurrenter mer vad jag vet än Jysk på plats.”  Han tillägger dock att det är möjligt att det 
finns någon annan också.   

 
Haparandas kommunchef Christina Lugnet anser att Ryssland har viss betydelse för 
etableringen och för Haparanda-Torneå. Eftersom detta är en helt ny marknad har det förts 
en dialog med IKEA där man diskuterat hur man ska hantera den potentiella marknaden i 
Ryssland. Detta kommer att resultera i tv-reklam samt en speciell tidning som ges ut till alla 
hushåll där man marknadsför kommunikationer till Haparanda samt information om visum, 
tullregler och dylikt. Då man redan idag har ryssar som besöker kommunen i shoppingsyfte 
tycker Lugnet att det ska bli intressant att se effekten av en kraftfull marknadsföring. 
 
Piteå kommuns näringslivsutvecklare, Marie Lindgren, ser lokaliseringsbeslutet i 
Haparanda som okonventionellt men menar att så har det alltid varit när det gäller IKEA. 
Hon säger: ”Jo det var okonventionellt, men å andra sidan så har han ju alltid varit det, 
Ingvar Kamprad som då måste jag ju säga jag är väldigt imponerad av därför att han 
tänker ju alltid steget längre än alla andra och han tänkte nog,…, visserligen har vi kanske 
långt mellan husen som är här uppe men dom är väldigt väldigt intresserade av att få 
IKEA.” Hon säger vidare att hon tror att Kamprad har en dröm att möblera alla svenskars 
hem, och nu även vill erbjuda Nordkalotten det samma.  
 
Kamprad säger i Aduktssons intervju angående utflyttningen från Norrlands 
glesbygder:”…och då var det ju en stor chans att vi skulle lyckas att kunna skapa 
arbetsmöjligheter för dom människorna och därför var det med särskilt stor glädje att 
kunna ge ett handtag till den bygden.” Kamprad är övertygad om att detta kommer att bidra 
med fler arbetstillfällen som ger människor i allmänhet och ungdomar i synnerhet chansen 
att stanna kvar i sin hembygd.    

5.2.2 Planering 
Wahrolén berättar att både IKEA och Haparanda kommun har deltagit i en 
beredningsprocess inför etableringen. Samtidigt har olika sakägare och kommunens 
invånare fått tycka till under processens gång. När denna var klar var det bara att sätta 
spaden i marken och börja bygga. Vidare berättar Wahrolén att när de har bestämt sig för 
att bygga om ett varuhus, flytta ett varuhus där de redan finns eller etablera sig på en ny ort 
så har de ett väldigt nära samarbete med kommunen i fråga. Angående samarbetet med 
IKEA säger Wahrolén: ”…vi har haft ett väldigt bra samarbete med Haparanda kommun. 
De har varit väldigt ihärdiga – det är väl ganska känt att kommunalrådet och Christina 
Lugnet som kommunchef och även andra personer har väldigt väldigt duktiga i sitt arbete 
med att locka IKEA till en etablering.” Samtidigt understryker han att det är en 
kombination av flera faktorer som har gjort att det har bestämt sig att etablera sig i 
Haparanda. 
 



  5 EMPIRI 
 

 33 

Lugnet vid Haparanda kommun berättade att de har arbetat gentemot 
marknadsorganisationen och fastighetsorganisationen på IKEA vilka är företagets ansvariga 
avdelningar för etableringar. Hon säger även att Ingvar Kamprad, i egenskap av ägare, 
verkligen har tyckt att detta med Haparanda är rätt och därför påverkat processen. Lugnet 
menar på att Kamprad brinner för att hela Sverige ska leva och att han säkert har påverkat 
styrelsen när de haft olika förslag. Å andra sidan understryker hon att marknadsanalyserna 
är solklara och att man även som lekman kan göra en bedömning och avgöra vad som är 
rätt i det här fallet.  
 
Kamprad redogör för sin åsikt angående lokaliseringen i Adaktussons intervju och säger att 
de under tidigare år mer talat om en etablering i Luleå eller Umeå men att man var rädd för 
att det skulle skada det redan existerade varuhuset i Sundsvall. När han sedan träffade 
Sven-Erik Bucht från Haparanda kommun blev Kamprad övertygad om att staden var ett 
värdigt alternativ även då han från en början inte tyckte att 10 000 invånare var särskilt 
mycket. På frågan om han mötte mycket motstånd från IKEAs styrelse svarade han att 
koncernchefen Anders Dahlvig var med på det men att det var mycket diskussioner i 
styrelsen. Idén blev kallad för Ingvars projekt och Kamprad såg det som sin hobby att driva 
projektet.  
 
Innan beslutet hade tagits om var IKEA skulle placera sitt nya varuhus tog de även en titt 
på alternativa städer, däribland Piteå. Lindgren på Piteå kommun berättar om att de kom ett 
par personer från IKEA till Piteå som tittade runt bland annat på Piteå Havsbad. De fick 
tillfälle att ställa frågor till varandra och Lindgren fick intrycket att de gillade det 
geografiska läget med närhet till Havsbadet eftersom de själva sa att de har slutat med att 
placera sig ute på tomma gärden. 
 
IKEA och Piteå kommun hade en hel del kontakt innan beslutet om ny ort var fattat. Det 
var främst Lindgren själv, tillsammans med tillväxtenheten, som samlade fakta åt 
kommunledningen som var ansvariga för själva uppbackningen. Från IKEA var det de 
etableringsansvariga som besökte Piteå och samlade in all fakta för att sedan komma med 
förslag om etableringsort till styrelsen.  
 
IKEA använder sig främst av kostnads- och intäktsuppföljning och tittar varje måndag på 
hur förra veckans försäljning har gått. Utöver detta kan även mäta produktivitet, 
personalomsättning och organisatorisk effektivitet. Wahrolén tillägger även att det är 
viktigt vad kunderna tycker och att man noggrant lyssnar på vad de tycker ska förbättras.  

5.2.3 IKEA som marknadsdrivande företag  
För att få en bild av hur IKEAs marknadsdrivande position på marknaden påverkar deras 
lokaliseringsbeslut frågade vi samtliga respondenter om deras åsikt i frågan. Lindgren på 
Piteå kommun tror aldrig att ett mindre företag hade haft samma förutsättningar att etablera 
sig i Haparanda. Hon menar på att IKEA själva ändrar hela kartan och att det inte spelar 
någon roll var de placerar varuhuset – det skulle ändå bli ett centrum. Luleå kommuns 
kommunalråd Petersen instämmer i ovanstående och säger att var IKEA än lägger 
varuhuset så kommer folket dit i busslaster. Han visste redan från början att Luleå inte var 
ett självklart val för etablering enbart på grund av kommunens storlek. Andra 
handelsföretag som Lindex eller HM har inte samma dragningskraft gällande konsumenter 
ej bosatta i närområdet. Petersen menar att här är IKEA unika, han säger att det kan finnas 
ytterligare någon kedja med liknande dragningskraft men ändå inte i samma omfattning. 
För att ett företag ska kunna välja en plats med så pass litet kundunderlag krävs det att det 
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är en riktig magnet, som Petersen uttrycker saken. Vidare tror han inte att IKEA är speciellt 
beroende av försäljningsvolymen vilket ökat deras möjligheter till placeringen i Haparanda.  
 
Holmlund vid Umeå kommun påpekar som svar på frågan att ett litet företag inte skulle 
behöva den här stora marknaden på 30 mil. Han säger vidare att det är de stora giganterna 
som placerar sig på tio – femton platser i landet och ska kunna klara handel över gränsen är 
de som tar lokaliseringsbeslut liknande IKEAs. Det finns enligt honom inga andra saker till 
grund för beslutet förutom deras egen marknadsbedömning av hur mycket man kan sälja 
och tjäna i pengar.  
 
När vi pratade med Stig Björne vid placehunting-företaget Eurofutures påpekar han att 
karaktären hos det specifika företaget påverkar lokaliseringsbeslutet. För att exemplifiera 
använder han McDonalds där den restaurangens specifika läge i staden har större betydelse 
än ortens placering. Vid en större etablering handlar det om att det finns en marknad i hela 
kommunen och att denna växer så att även företaget kan växa. Björne menar att IKEA med 
största sannolikhet inte placerar sig i en ort med litet köpunderlag på grund av en liten eller 
minskande befolkning. Å andra sidan genererar IKEA själva ett köpunderlag eftersom folk 
är villiga att åka långt för att handla där och jämförs av Björne med Ullared. Han beskriver 
detta som ett köpcentrum som ligger mitt ute i skogen men ändå omsätter enormt mycket 
pengar eftersom folk åker dit som någon slags semestertripp. Vidare säger han; ”Det 
samma gäller ju IKEA Haparanda, eftersom det egentligen är ett riktigt kasst ställe att 
etablera sig på”. Björne poängterar att det är bra marknadsföring för IKEA att ligga i 
Haparanda och säger att den här etableringen är oerhört uppmärksammad, men är tveksam 
till hur det kommer att gå på sikt.  
 
Wahrolén på IKEA vet inte riktigt om det har någon betydelse att företaget är 
marknadsledande. Dock menar han på att IKEA har en långsiktighet som andra företag inte 
kan ha eftersom de inte är börsnoterade vilket gör att de kan vara beredda att satsa och även 
acceptera att det tar lite längre tid innan det blir riktigt lönsamt.  

5.3 Platsens karaktär 
Här har vi lyft fram de delar av intervjuerna som vi anser har en koppling till 
konsumenternas egenskaper samt kluster.  

5.3.1 Konsumenternas egenskaper 
Fredrik Wahrolén på IKEA anser att Barentsregionen är väldigt intressant då den inrymmer 
många människor som är villiga att resa långt för att handla. Han säger ”…vi vet att det 
finns ett väldigt stort intresse både för heminredning i allmänhet men kanske också för Ikea 
i synnerhet. Vi har också haft många besökare på vårt varuhus ända nere i Sundsvall 
faktiskt från regionen som har rest väldigt väldigt långt för att besöka ett IKEA varuhus”.  
 
Haparandas kommunchef Lugnet presenterar Haparanda som ett oslagbart koncept 
eftersom det når svensk, finsk, norsk och rysk marknad. Hon talar även om att man på en 
radie av 13 mil från Haparanda kommer upp i runt 470 000 – 480 000 människor som har 
en och en halv timmas bilresa, vilket hon menar på är ingenting för norrlänningar. Samma 
cirkel runt Umeå eller Luleå hade gett ungefär 260 000- 270 000 människor. Lugnet anser 
även att deras vana att hantera de finska kunderna väger tungt. De kan språket, tar emot 
valutan och förstår sig på kundkulturen. Hon menar på att det hade funnits ett betydligt 
större motstånd för finländare att åka till Luleå, inte bara för avståndet utan även för att det 
förmodligen varit mindre anpassat för dem. De finska kunderna är en stor grupp på IKEA 



  5 EMPIRI 
 

 35 

Haparanda, 60-70 %, eftersom de på en tre mils radie når fyra finska kommuner, bland 
annat Uleåborg som numera växer så det knakar. I den finska köpkulturen åker man gärna 
till Sverige för att handla då det anses som ett strå vassare. Lugnet påpekar flera gånger att 
den oslagbara köpkraft som finns i Haparanda, vilket delvis beror på att man tjänar bättre i 
Finland. 
 
Lindgren berättar att även Piteå kommun använde argumentet att de inom en viss radie 
nådde många människor som inte ser avståndet som ett hinder. De etableringsansvariga 
som besökte kommunen frågade mycket om det verkligen stämde att norrlänningar kan 
köra långt för att till exempel handla. Hon berättar även om Pite Havsbad som redan är en 
väl etablerad anläggning vilken idag drar en miljon besökare per år, vilket kommunen 
använde sig av för att presentera ett nytt koncept som de kallade IKEA Resort. Lindgren 
menar på att kunderna kunde kombinera IKEA vistelsen med flera saker och se det hela 
som en lite semestertipp. Konceptet uppskattades då någon av de etableringsansvariga 
berättade att de numera hade slutat placera sig ute på tomma gärden och istället gärna vill 
ha en  infrastruktur redan när de flyttar dit. Eurofutures VD, Stig Björne, påpekar dock att 
IKEA själv kan generera köpunderlag då folk åker så långt bara för att handla där. Även 
Umeås kommuns Kommunalråd framhåller vikten av folkets vilja till att resa till IKEA.  
 
Ingvar Kamprad, IKEAs huvudägare, säger: ”…vi i södra Sverige vi tycker ju att det är 
förfärligt besvärligt att köra in från Ivla in till Älmhult.” Han berättar även om ett 
tidningsurklipp han fått från nord Norge med rubriken ”Äntligen har vi fått vårt eget IKEA” 
Haparandas kommunalråd Sven-Erik Bucht nickar samstämmigt och förklarar att avståndet 
inte är något problem för kunderna och att Haparanda inte har problem med att hantera flera 
språk och flera valutor. 

5.3.2 Kluster 
För att få en bild av marknaden i Haparanda frågade vi IKEAs Wahrolén om hans syn på 
företagsklimatet i Haparanda och hur detta har påverkat IKEA. Han säger; ”Jag tror att det 
går inte riktigt att jämföra Haparanda före IKEAs etablering och efter eftersom det har 
haft en så stor betydelse för Haparanda.” Företagsklimatet i Haparanda beskriver han som 
väldigt positivt. Detta menar han styrks av att så pass många andra också har valt att 
etablera sig där.  
 
Även Lugnet talar om de stora effekterna som IKEAs beslut om etablering har medfört. 
Hon säger att redan den åttonde juni 2005, då företaget tillkännagav att de skulle etablera 
sig i kommunen blev det en riktig ketchupeffekt ”…, alla skulle ju hit, där IKEA finns där 
vill man ju vara…”. Påföljden av detta är ett utökat marknadsområde med två tredjedelar 
sedan IKEA-beslutet, vilket Lugnet säger självklarhet har påverkat planprocessen i 
Haparanda. Hon nämner som exempel infrastrukturellaåtgärder gällande gator, vägar, 
energi och vattenförsörjning. Etableringen har påverkat hela samhällsbilden. 
 
Då vi frågar Lugnet om Torneå kommuns roll i etableringsprocessen förklarar hon att 
Torneå inte aktivt har arbetat för att sälja in Haparanda men att denna gränskommun ändå 
har påverkat eftersom den är en del av deras handelsområde. Haparanda och Torneå har 
som koncept att alltid sälja in båda städerna eftersom det är omöjligt att bara marknadsföra 
sin del då städerna växer ihop vilket också är syftet med ”gränsenprojektet”; att 
stadskärnorna ska växa ihop till ett kommersiellt centra.  
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I framtiden ser Haparandas kommunchef endast positiva effekter av IKEAs etablering. Man 
kommer att bygga ungefär 100 000 m2 nya försäljningsytor i staden, plus i Torneå ungefär 
50 000. Man räknar även med en inflyttning av människor, inom fem år förväntar man sig 
en ökning av befolkningen från 10 350 till 12 000, redan idag har 50-60 människor flyttat 
till kommunen. Inflyttningen är nödvändig eftersom det råder arbetskraftsbrist i orten och 
då det gäller handel och service klarar de sig inte av egen kraft. Lugnet säger: ”Det första 
sjoket har vi klarat bra men dom här nästa som kommer etappvis där kommer inflyttning 
att ske och det är oerhört positivt för staden”.  Hon talar framför allt positivt om yngre 
människor samt människor med olika erfarenhet. Hon tycker att IKEA är något av det bästa 
man kan få till en bygd på grund av alla effekter det för med sig. För att exemplifiera dessa 
sidoeffekter nämner hon en ökad beläggning på stadshotellet samt tillväxt för 
restaurangbranschen.  
 
Haparandas kommunalråd Sven-Erik Bucht redogör även han för en total omställning i 
staden efter IKEAs etablering. Dels en fysisk omställning att staden växer vilket ger en 
förändrad stadsbild och dels en mental omställning där framtidstron är enorm. 
Avfolkningen har vänt till en inflyttning där väldigt många människor återvänder. Bucht 
tror att man kommer att hamna på en 20 % ökning av befolkningen de närmaste tre åren.  
 
På frågan om det finns någon baksida av en allt för snabb tillväxt säger Bucht att det 
givetvis gäller att hantera det på ett bra sätt. Det är viktigt att inte gå för fort fram och nå 
överetableringar som följd av att många vill komma i och med IKEAs starka varumärke. 
Han jämför det med flugor som dras mot en sockerbit.  
 
Som svar på hur han ser på bilden av Norrland som ett problemområde säger Bucht att 
bilden idag är förändrad. Tillväxten gäller inte bara Haparanda utan hela Norrbotten och 
Västerbotten. Han ger exempel på att man talar om att flytta hela städer som Kiruna på 
grund av att man hittar mer malm, samt malm- och guldfynd i Pajala. Detta tror han 
kommer att medföra förändringar i Norrland. Han påpekar även att Haparanda ligger mitt 
på Barentsområdet och det kommer att hända oerhört mycket i detta område. 
 
Eurofutures Stig Björne ser etableringen som ett fönster och en bra marknadsföring för 
IKEA, på grund av uppmärksamheten runt omkring. Att man ligger nära Ryssland och 
Finland nämner han som positiva faktorer. I praktiken är han dock osäker på hur det 
kommer att gå på sikt men tror att det kan gå bra eftersom IKEA drar till sig många andra 
etableringar. Det skapar sin egendynamik, och för Haparanda som ort beskriver han 
situationen som ”bingo” oavsett hur det går, även om han påpekar att det inte är så IKEA 
brukar resonera i vanliga fall.  

5.4 Placehunting 
I detta avsnitt kommer vi att frångå den tematiska indelningen vi tidigare haft och 
presentera empirin efter respondenterna eftersom det ger en klarare bild av respondenternas 
uppfattningar.   

5.4.1 Eurofutures 
När Eurofutures arbetar med att hitta nya lokaliseringsorter för företag tittar de först och 
främst på vilken typ av verksamhet som man ska lokalisera, om det är handel, kundcenter 
eller fastighetsbolag. Sedan tittar de på kommunerna – hur stor befolkningen är, vad det är 
för skattekraft, hur många som finns på arbetsmarknaden, hur stor arbetslösheten är samt 
kommunikationer. Vid analysen av kommunerna tittar de först på de mätbara faktorerna då 
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skanningen kan omfatta flertalet kommuner. Efter den kvantitativa bedömningen som har 
begränsat mängden kandidater till kanske fem stycken, görs en kvalitativ bedömning av de 
kandidater som uppfyller ett antal parametrarna som ingått. Dessa parametrar behandlar till 
exempel befolkningstillväxt, tillväxt av sysselsättning osv.  
 
Stig Björne tror att främsta anledningen till beslutet var att Ingvar Kamprads tyckte det var 
en bra idé, något som han kopplar till variabeln det osakligt sakliga. ”Det där med att det 
är så nära i Finland och Ryssland är ju en efterkonstruktion.” Han vidareutvecklar 
resonemanget med att säga att man lika gärna kunde ha etablerat sig i Umeå eller Luleå. 
Han menar på att man i slutskedet av ett beslut, där de olika alternativen egentligen är 
likvärdiga, påverkas mest av det lilla extra. Som exempel nämner Björne att någon har en 
fru någonstans eller att man gillar en person och får förtroende för denne. Han hävdar att 
man inte får underskatta vikten av detta. 

5.4.2 IKEA/Adaktusson 
Fredrik Wahrolén på IKEA berättade, som tidigare nämnt, att det inte skulle vara 
ansvarsfullt om man inte alltid undersökte olika alternativ. Men i slutändan tyckte de att 
fördelarna med Haparanda övervägde. Angående vilka kriterier som finns uppställda för en 
eventuell etablering säger Wahrolén: ”Helt fastställda kriterier går väl inte att sätta men 
det klart att vi har öppnat över 200 varuhus och då har vi ju fått ganska mycket erfarenhet 
vad vi tror är bra när det gäller att etablera sig på nya platser”.  På frågan om de har 
speciella kvantitativa kriterier eller faktorer som de tittar på svarar han: ”Nu är det inte 
möjligt för mig att svara på allt. Mycket av detta är ju något som vi av konkurrensskäl inte 
kan berätta om, men mycket är mätbart och mycket är inte mätbart.”  Wahrolén redogör 
även för att de inte har erhållit något statligt bidrag för en etablering.  
 
Wahrolén tror att den geografiska lokaliseringen av varuhus har väldigt stor betydelse för 
IKEA. Han tycker även att det är viktigt att tänka utanför de traditionella ramarna och se 
möjligheter där ingen annan ser möjligheter. ”Utifrån sett så kanske det verkar vansinnigt 
att IKEA har valt Haparanda som är en liten norrländsk glesbygdskommun. Men nu är det 
nog ingen som tvekar om att det var framgångsrikt att välja Haparanda”, lägger han till. 
 
I programmet Adaktusson, där både Ingvar Kamprad och Sven-Erik Bucht medverkade 
beskrev Bucht en karta som han brukar använda när han är ute och föreläser. Kartan är upp 
och ner vänd så att Haparanda och Torneå hamnar någonstans i mitten medan Stockholm, 
Oslo och Köpenhamn ligger ute i periferin. Med det ville han visa att Barentsområdet är 
ganska litet i sig, men ligger närmare storstäder som S:t Petersburg och nordvästra 
Ryssland och marknaden är mycket större än den i till exempel Stockholm. I och med 
globaliseringen kommer det att hända oerhört mycket på Barentsområdet, fortsätter han. 
För Kamprad var det dock inte denna bild som övertygade, utan han nämner framförallt ett 
tillfälle då han besökte Haparanda och de tillsammans åker bil över älven och passerar det 
gamla tullhuset. Kamprad hade frågat om detta och Bucht hade förklarat det skulle bli en 
restaurang. Kamprad fascinerades av tanken att gränsen mer och mer suddades ut.  
 
På frågan huruvida de har fått något stöd från Stockholm på nationell nivå, svarar Bucht att 
arbetsmarknadspolitiken är mycket viktigt och inte något som man kan lägga på företagen. 
När man har entreprenörer och företag som startar verksamhet är det viktigt att samhället 
ser till att de får välutbildad arbetskraft eftersom det är oerhört viktigt.  
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Ingvar Kamprad talar i samma intervju om den urbanisering som har skett de senaste 25 
åren vilket han beskriver som väldigt intressant, han tilläger dock;  ”…men man har glömt 
bort alla dom människor som trivdes där dom hör hemma där dom var uppvuxna. Och jag 
har hela tiden inbillat mig att om det bara fanns arbetstillfällen  så skulle gå att i varje fall 
få en stor del av de människorna att stanna  kvar och hittills så kan man ju säga att vi 
lyckats ganska bra med det.”  Han hänvisar här till Sven-Erik Buchts redogörelse för 
regionens kraftiga tillväxt. 

5.4.3 Haparanda  
Haparanda arbetar kontinuerligt tillsammans med etablerare och investerare med att locka 
nya företag till kommunen. Lugnet säger: ” …det måste vara en intressant mix… om det då 
är produkt-mix eller vad det är frågan om, eller investerare som kompletterar andra 
investerare. Så vi jobbar väldigt aktivt med marknaden på det viset som kanske avviker 
något från andra kommuner ”. 
  
Lugnet arbetade tillsammans med Bucht för att ta fram rätt material när det gäller 
marknadsbedömningar, köpkraft, åldersstrukturer, handelsindex osv. Mycket fokus har 
legat på att marknadsföra Haparanda på rätt sätt och visat möjligheterna i Sverige men 
också ta med Finland bilden då det är en naturlig del av deras region med en enorm 
köpkraft och mycket folk. För att göra intryck på IKEA och verka för en varuhusetablering 
i Haparanda har kommunen aktivt arbetat på att svara på frågor som uppkommit och haft en 
mycket snabb hantering. Lugnet menar på att service och snabbhet samt bra faktaunderlag 
är viktigt i sådana här processer.  
 
Lugnet tror att tillgängligheten till fyra länders marknader var en avgörande faktor till 
etableringen i Haparanda, hon säger: ”…när dom fick presenterat att du från ett ställe kan 
nå fyra länders marknader, du når ju svensk, finsk, norsk och rysk marknad, så är det ju ett 
oslagbart koncept. Plus att när man la den här cirkeln på 13 mil runt Haparanda-Torneå 
så kommer du upp då i runt 470 000 - 480 000 människor så kom man upp i på en och en 
halv timmes avstånd och det är ju ingenting i Norrland när man åker till ett IKEA” . Hon 
jämför dessa siffror med andra kommuner och säger att om man placerar samma cirkel runt 
Luleå uppgår invånarantalet till cirka 270 000 och runt Umeå 260 000. Köpkraften i och 
runt Haparanda är därmed oslagbar och samtidigt som de är vana att hantera finska kunder 
då de kan språket, valutan och kundkulturen. Om de hade hamnat i Luleå hade det funnits 
ett språkligt motstånd för finska kunder att åka till Luleå. Idag har IKEA Haparanda 
ungefär 65 – 70 % finska kunder.  
 
Lugnet menar på att IKEA känner att det har varit lite ovanligt att jobba med Haparanda då 
de har känts mer som en marknadsaktör istället för en stel byråkrat. Flexibilitet och 
serviceminding från kommunens sida i alla frågor oavsett karaktär har varit viktigt. De har 
visat på helheten och marknadsbedömningen med det attraktiva läget med E4:an inpå med 
12 miljoner gränspasseringar om året.  
 
Lugnets åsikt angående Kamprads personliga relation till Haparanda är att den är har fått 
stor plats i media eftersom de gärna vill göra den här typen av infallsvinklar. Hon medger 
dock att Ingvar har påverkat, säkert när styrelsen haft olika förslag. Hon uttrycker honom 
som en fantastisk person som var uppe under invigningen under fyra dagar.  Å andra sidan 
poängterar hon att marknadsanalyserna är solklara och att man även som lekman kan göra 
en bedömning av vad som är rätt.  
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5.4.4. Umeå 
Holmlund på Umeå kommun tror att Umeås främsta fördel när det gäller att attrahera 
företag är en bra kommunledning, bra kommun att leva och bo i, en bred arbetsmarknad, 
bra utbildning. Det behövs även en bra företagsledning, bra möjligheter för både män och 
kvinnor, bra utbildning för barn samt andra företag att gå till om man inte trivs på det nya 
jobbet. Utöver detta även bra service utbud, bra kultur utbud, nära till natur och 
naturupplevelser och nära till en storstad – i detta fall Stockholm som finns bara en timmes 
resa ifrån.  
 
Holmlund tror att främsta anledningen till att IKEA valde Haparanda framför Umeå är att 
det är för litet befolkningsunderlag i Umeå. Han menar på att sedan taxfree möjligheterna 
försvann, försvann även förbindelsen med Österbotten på 250 000 invånare och marknaden 
minskade markant. Han hävdar även att IKEA vet vilket befolkningsunderlag som behövs 
för att driva ett varuhus och har gjort grundliga marknadsanalyser och hänvisar också till 
cirkeln man drar runt staden för att se hur stort område de täcker. Vidare säger han att 
Umeå även tagit hem en del av dem som idag åker till Sundsvall.  
 
Tidigare nämndes det att Holmlund tror att enda anledningen till valet av etableringsort var 
den potentiella vinsten och poängterar att man inte har lagt det i Tornedalen för att man 
tycker bra om kommunalrådet. ”Visst är han mycket trevlig och glad, jag känner honom 
mycket väl. Klart dom kan tjäna pengar där, ingenting annat! Det finns inga nådegåvor 
från näringslivet!” 

5.4.5 Piteå 
Piteå kommun arbetar även de väldigt aktivt med att locka till sig företag och har gjort 
”anfall” mot speciella företag samtidigt som de ständigt och jämnt försöker hitta andra 
intressanta etableringsalternativ. Men de går inte ut med några utskick där de bearbetar alla 
företag inom en specifik sektor utan fokuserar främst på önskvärda etableringar som de har 
behov av, däribland IKEA. De har arbetat för att företag av stormarknadskaraktär, som 
exempelvis Willys, ska etablera sig, men även lite mindre företag såsom Clas Ohlson. De 
företag som de kontaktar söker i sin tur faktaargument för att ta beslut. 
 
På frågan på vad som är Piteås främsta fördel när det gäller att attrahera företag svarar 
Lindgren: ”Det beror ju på alldeles... För det första skulle jag vilja säga att det beror på 
vad det är för företag. För inom många områden så är det ju det här med kompetensen som 
finns runtomkring som jag tror är ganska avgörande för ett företag”. Som exempel nämner 
hon Kappa Kraftliner. Många gånger ska man se mer till vad man har och vad man duktig 
på. Piteå är som sagt även strategiskt placerad mitt i ”fem kampen” som är området Piteå, 
Luleå, Älvsbyn, Boden och Skellefteå. Piteå når därmed 220 000 människor inom en 45 
minuters bilresa. Detta argument använde de mycket mot IKEA och Lindgren menar på att 
deras geografiska läge är något ”unikt” och som inte går att härma. Staden i sig har ju bara 
40 000 invånare och fungerade inte lika bra som argument och det var något de lärde sig. 
Hon berättar vidare att många inom Handels drar gränsen vid 60000 invånare och att man 
inte vill etablera sig i städer med färre. Hon påpekar samtidigt att detta håller på att luckras 
upp och etableringar sker i mindre städer eftersom det är många andra faktorer som har 
större betydelse än invånarantalet.  
 
I marknadsföringen gentemot IKEA tryckte Piteå hårt på den redan utbyggda 
infrastrukturen kopplat till Pite Havsbad och den komplettering som detta skulle ge IKEA 
och dess verksamhet eftersom det är en anläggning som tar väldigt lång tid att bygga upp 
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från grunden. IKEA gav dock beskedet att företaget inte längre arbetar så utan istället 
verkligen vill hitta den bästa placeringen, detta på grund av misstag i tidigare val av 
etableringsort. 
 
Som motiv till varför IKEA inte valde Piteå fick de emellertid förklaringen att 
upptagningsområdet var för litet. Lindgren ifrågasätter dock om det verkligen är så mycket 
mindre och tror att beslutet inte helt grundade sig på fakta. Istället var det andra faktorer 
som spelade in till varför Haparanda valdes, hon nämner här Ingvar Kamprad och hans 
betydelse i sammanhanget. Hon menar på att IKEA ville göra det här varuhuset väldigt 
unikt eftersom ingen av städerna som var påtänkta har något stort kundunderlag som de 
normalt brukar ha i stora städer där de etablerar sig i Europa. Kamprad fastnade även 
väldigt mycket för det här med att det skulle bli svensk-finskt och att det skulle fungera 
bättre gentemot dem längre bort. ”…det var okonventionellt, men å andra sidan så har han 
ju alltid varit det, Ingvar Kamprad, och då måste jag ju säga jag är väldigt imponerad av 
därför att han tänker ju alltid steget längre än alla andra…” Lindgren tror även att det kan 
ha att göra med Kamprads dröm att han skulle möblera hela svenska folket och att alla 
skulle ha råd – Nordkalotten hade ju tidigare inte tillgång till ett IKEA varuhus.  
 
Initialt när de från IKEA besökte Piteå fick Lindgren intrycket av att de egentligen inte var 
så intresserade av att öppna i en mindre stad eftersom de nu var i Europa och hela världen 
och Piteå blev vänligt men bestämt avvisat. Men efter en tid började allt mjukna upp och de 
kom tillbaka med ett uppdrag, även om hon fick känslan av det var motvilligt. Hon fick 
själv intrycket att representanterna som besökte Piteå var väldigt skeptiska till Haparanda 
och det fick henne att bli lite ”lur” om att det måste ha hänt något annat. Samtidigt 
poängterar hon att det bara är spekulationer. Hur det än må vara så tyckte hon att de 
uppträdde väldigt professionellt och har naturligtvis väldigt noga har undersökt de olika 
alternativen. Hon tror att Luleå blev ganska chockade över att de blev bortvalda då de är 
den största orten norr om Umeå. ”En hel del höjda ögonbryn blev det säkert men å andra 
sidan de har ju otroligt många besökare i Haparanda så nog var det lyckat.” 
 
Lindgren framhäver att hon tror att det var mycket Kamprad som ledde idén och att det är 
Kamprad som har pekat med hela handen att det skulle upp dit. Hon är övertygad om att 
han brinner för sådana här frågor och för folket. Hon tror att det som hade absolut största 
betydelse var att Kamprad och Bucht hittade varandra och talade samma språk och att de 
tillsammans ”mejslade” ut hela tanken med IKEA satsningen i Haparanda. Ytterligare en 
faktor var att hon tror att Bucht var väldigt inställd på att få IKEA och har jobbat väldigt 
länge och hårt på alla nivåer.  

5.4.6 Luleå 
Även Luleå arbetade för att attrahera IKEA till en etablering och marknadsförde sig själva 
som handelsstad och visade för IKEA vilka handelssiffror och befolkningsunderlag som 
finns i kommunen. IKEA begärde från Luleå ett attraktivt markområde i ett redan etablerat 
handelsområde nära E4:an med goda kommunikationer och god infrastruktur – vilket Luleå 
försåg dem med. De erbjöd ett stort markområde mitt i externhandelsområdet Storheden 
och hade förberett allting och låg färdiga att göra planändringar som behövdes samt 
framdragningar av vatten och infrastruktur. Även att kommunen skulle ställa upp mangrant 
och lösa de olika frågorna som dyker upp i samband med en etablering begärdes från 
IKEAs sida. Petersen tyckte att det hela sköttes väldigt professionellt och att 
etableringsdiskussionen de fick ta med IKEA var väldigt lärorik. Luleå fick som motivering 
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till beslutet att de enklare ville nå ut till de finska kunderna och gärna komma åt de framtida 
ryska kunderna. 
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6. Analys 
I detta kapitel kommer vi att sammankoppla teori med empiri och urskilja sambanden 
mellan dessa. Vi har här använt oss av samma uppbyggnad som i teorikapitlet.  
 

6.1 Strategi 

6.1.1 Expansion av marknaden 
Nya användare kan hittas genom geografisk expansion av företags verksamhet.100 IKEA 
hade innan etableringen i Haparanda inte öppnat ett nytt varuhus i Sverige sedan 1993. 
Efter att beslutet tagits om att de skulle öppna fler varuhus i Sverige började letandet efter 
platser med andra förutsättningar och mindre marknader än på de ställen där de tidigare 
fanns. Slutsatsen blev att det fanns utrymme för att öppna tre nya varuhus. Genom denna 
geografiska expansion av företagets verksamhet hittas nya användare eller konsumenter101. 
Varuhuset kan nu komma att tillfredsställa ett segment med ett redan existerande behov, 
nämligen de som har velat besöka IKEA men inte har haft möjlighet att göra det. Innan 
varuhuset öppnande var det många från denna region som besökte varuhuset i Sundsvall, 
men långt ifrån alla kan ha haft möjlighet att ta sig dit.  
 
Lugnet anser även att Ryssland har en viss betydelse för etableringen och eftersom det är en 
helt ny marknad har det förts en dialog där det har diskuterats hur man ska hantera dessa 
potentiella konsumenter. IKEA kommer starkt att marknadsföra varuhuset och ge 
information om visum, tullregler och dylikt. Detta tyder på att IKEA är väldigt måna om att 
det ska vara möjligt för ryssarna att besöka varuhuset då de utgör en relativt stor del av 
deras potentiella kunder  
 
Haparandas kommunchef Christina Lugnet anser att Ryssland har viss betydelse för 
etableringen och för Haparanda-Torneå. Eftersom detta är en helt ny marknad har det förts 
en dialog med IKEA där man diskuterat hur man ska hantera den potentiella marknaden i 
Ryssland. Detta kommer att resultera i tv-reklam samt en speciell tidning som ges ut till alla 
hushåll där man marknadsför kommunikationer till Haparanda samt informerar om visum, 
tullregler och dylikt. Då man redan idag har ryssar som besöker kommunen i shoppingsyfte 
tycker Lugnet att det ska bli intressant att se effekten av arbetet med en kraftfull 
marknadsföring. 
 
Inga av IKEAs vanliga konkurrenter finns på plats i Haparanda, den enda som Wahrolén 
nämner är Jysk. Därför ställs inte företaget inför de problem med konkurrenter som 
vanligen uppstår i och med en etablering på ny ort. De behöver inte göra någon 
genomgående analys av sina konkurrenter och har uppenbarligen inte gjort detta eftersom 
Wahrolén säger att det kan finnas ytterligare konkurrenter men det har han i sådana fall inte 
vetskap om. Konsumenterna kommer inte att ställas inför valet av produkter eftersom det 
saknas någon annan verksamhet som kan konkurrera ut IKEAs varor.  

6.1.2 Planering 
Mest relevant för detta avsnitt av vår analys blir med automatik respondenten Fredrik 
Wahrolén då teorin kring planering främst fokuserar på företagets, det vill säga IKEAs, 
                                                
100 Hooley, Saunders, Piercy (1998) Marketing Strategy & Competitive Positioning, s. 42 
101 Ibid., s. 42 
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perspektiv. Någon djupgående access till denna del fick vi dock inte, vi drar slutsatsen att 
detta beror på att planeringen är en central del i företagets strategiska arbete vilket av 
konkurrensmässiga skäl inte gärna avslöjas till utomstående. Wahrolén delade ändå delvis 
med sig av hur processen före etableringen sett ut. Planeringsprocessen består enligt teorin 
av fyra steg, dessa är analys, planering, genomförande och kontroll102. Granskas IKEAs 
arbetsgång före etableringen synliggörs det att dispositionen av organisationen är nära 
sammankopplad med den teoretiska modellen.  
 
Analysfasen återspeglas i IKEAs planeringsprocess av att man tog ett generellt beslut om 
etablering. Strategin var framförallt att etablera sig på mindre marknader vilket krävde 
vissa förändringar och utvecklingar av företagets verksamhet. När detta beslut var fastställt 
gjordes en analyserande undersökning av vilka platser som var aktuella och besatt potential 
för etablering. Precis som teorin säger inkluderar den strategiska planeringen en 
beskrivning av hur företaget ska anpassa sig till den ständigt föränderliga företagsmiljön. 
Målet med den strategiska planen är därmed att utveckla och bevara en planläggning som är 
anpassad efter företagets mål och möjligheter samt tar hänsyn till de alltjämt omskapande 
marknadsmöjligheterna103.  
 
Andra steget av de fyra är planering. IKEA gjorde i detta skede en skiss av hur etableringen 
mer praktiskt skulle gå till, man undersökte till exempel hur varuhus kan byggas på 
annorlunda sätt och hur man skulle kunna jobba med en annan typ av bemanning. Målet var 
att reducera kostnaderna för ett varuhus på mindre marknad. Man planerade därmed 
långsiktigt för en etablering så att den interna företagsmiljön skulle kunna anpassas till den 
externa miljön, vilket är ett av elementen i den strategiska planeringen104.  
 
Nästa steg; genomförandet, representeras av den faktiska implementeringen, det vill säga 
uppförandet och tillika öppnandet av varuhuset i Haparanda.  
 
När den praktiska utformningen är verkställd återstår kontroll. Detta innebär en uppföljning 
av arbetet. IKEA har en kontinuerlig uppföljning där både konsumenter och de anställda får 
komma till tals. Ekonomisk kontroll av nyckeltal sker veckovis. 
 
Något direkt och uttömmande svar på vilka de alternativa orterna var gavs inte, utan den 
information vi tilldelades från IKEA var att man tagit sitt ansvar och undersökt de 
potentiella platser som man sorterat fram. Genom egna efterforskningar av sekundär data 
valde vi i nästa steg att undersöka tre alternativa orter närmare. Dessa orter var Umeå, Piteå 
och Luleå. Via respondenter från respektive ort fick vi en viss inblick i hur 
planeringsprocessen gått till. Representanter från IKEAs etablerings- och 
fastighetsavdelning har besökt kommunerna för en noggrann analys av de förhållanden som 
erbjuds vid eventuell etablering. Även mark för byggnation, infrastruktur och kundunderlag 
kontrollerades. Respondenterna från Piteå och Luleå vittnar om ett väldigt professionellt 
bemötande. En vidareutveckling av just bemötandet och kontakten mellan parterna kommer 
att göras under analysavsnittet för placehunting – mjuka attraktionsfaktorer.  
 
Kamprad berättar själv i intervjun med Adaktusson att IKEA från början såg Luleå och 
Umeå som förstahandsval för eventuell etablering. Men dessa städer förlorade 
attraktionskraft på grund av deras geografiska närhet till det redan befintliga varuhuset i 
                                                
102 Kotler, Armstrong, Saunder, & Wong (2002) Principles of Marketing s. 76-77 
103 Ibid., s. 76 
104 Ibid., s. 76 
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Sundsvall. Att man i ett senare skede av planeringsprocessen när strategin utformats som 
inriktad mot mindre marknader istället riktade in sig på Haparanda ter sig därför naturligt 
med tanke på att avståndet till närliggande IKEA-varuhus är större. Genom att placera sig i 
Haparanda konkurrerar man med andra ord inte ut sig själv i samma utsträckning som om 
man hade etablerat sig i en mer söderbelägen ort.  
 
Amerikansk forskning kring lokalisering som konkurrensfördel visar att verksamhetens 
placering är en strategisk och relevant konkurrensfaktor. De stora investeringarna som görs 
före etableringsbeslutet tas, talar sitt tydliga språk och vittnar om att företag ser stora 
vinster i att hitta rätt plats för etablering.105 Stonebraker and Leong menar att företagets 
lokalisering ska vara förenligt med den långsiktiga strategin för att verksamheten ska kunna 
dra konkurrensmässig fördel av placeringen. Att etablera sig Haparanda bör därför från 
IKEAs sida vila på en förvissning om att verksamhetens strategiska organisering 
samstämmer med beslutet. Genom Aduktssons intervju fick vi ta del av Kamprads önskan 
att bidra till glesbygdens fortlevnad och tillväxt, något som vi anser vara nära kopplat med 
företagets vision och tillhörande strategi. En förenlighet mellan lokaliseringsval och IKEAs 
strategi kan med andra ord skönjas.   

6.1.3 IKEA som marknadsdrivande företag 
I sin studie av vad som utmärker marknadsdrivande företag anger Kumar, Sheer och Kotler 
dels karaktäristiska egenskaper för dessa verksamheter, dels vilken strategi som genererar 
en utveckling från marknadsdrivet till marknadsdrivande.106 IKEA utgör i mångt och 
mycket ett typexempel för marknadsdrivande företag, vilket även kan ses direkt i 
ovanstående artikel där just IKEA används för att exemplifiera vissa utvalda delar av teorin.  
 
De tre orsaksgrunderna som anges som stomme för ett marknadsdrivande företag återfinns 
alla i IKEA och detta företags positionering samt relation till konkurrenter och 
konsumenter. Förmågan att utmana befintliga gränser samt utveckla nya inriktningar inom 
industrin som förändrar marknaden är något mer eller mindre säreget för IKEA. De 
erbjuder sina kunder en unik produktlösning där de kombinerar relativt låga priser med hög 
kvalitet genom att som motprestation leverera omonterade möbler. Att lära kunderna att se 
fördelarna i erbjudandet där ett visst arbete (montering och transport) ingår är också ett 
talande exempel på Customer Education som tas upp som en förmåga exklusiv för 
marknadsdrivande företag.  Många av våra respondenter benämner IKEA som unikt när det 
gäller att se steget längre och det faktum att de själva skapar en dynamik på marknaden ger 
dem en större flexibilitet när det gäller val av etableringsort. Eftersom andra företag och 
konsumenter, det vill säga marknaden, har en inneboende vilja att ta sig dit IKEA är, kan 
företaget lokalisera sig på platser med en ännu ej existerande marknad.   
 
IKEA i allmänhet och kanske Kamprad i synnerhet, är välkänd för sin tro på den 
ursprungliga dröm som en gång grundade företagets etablering på den svenska marknaden. 
Kamprad hade redan då en dröm om att möblera svenska hem, alla skulle ha råd och 
möjlighet att ta del av IKEAs kvalitetsprodukter. Än idag erbjuder företag relativt billiga 
produkter och målgruppen är som vi tolkar och formulerar det; ”Den vanlige Svensson”. 
Att ta beslut utifrån denna grundtanke istället för med traditionella 
marknadsundersökningar som bas, öppnar dörren för lokaliseringsval i likhet med 

                                                
105 Karakaya & Canel (1998), Underlying dimensions of business location decisions, s. 321 
106 Kumar, Scheer & Kotler (2000) From Market Driven to Market Driving, s. 129 - 141 
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Haparanda. En sedvanlig marknadsundersökning hade möjligtvis inte gett underlag för 
detta etableringsval, medan IKEAs grundläggande vision gör just det.   
 
Det drivande företaget förenar sig enligt teorin runt visionärer som ser möjligheter osynliga 
för andra, vilket ger möjligheten att fylla latenta kundbehov. Kamprad som företagsledare 
tycks vara just en sådan visionär. I de intervjuer vi gjort framkommer kanske denna bild av 
IKEAs grundare tydligast i Marie Lindgrens formulering: ” …det var okonventionellt, men 
å andra sidan så har han ju alltid varit det, Ingvar Kamprad som jag  då måste säga att jag 
är väldigt imponerad av därför att han tänker ju alltid steget längre än alla andra…”. 
 
Att etableringen i Haparanda är direkt kopplad till IKEAs unika prägel och förmodligen 
inte hade varit önskvärd eller ens möjlig för de flesta andra företag av samma storlek 
framgår tydligt i vår empiri. Samtliga respondenter härleder lokaliseringsvalet till IKEAs 
unika position på marknaden, deras potential att själva skapa en dynamik och därmed bilda 
ett centrum, samt konsumenternas vilja att resa långa sträckor för att ta del av IKEAs 
produkter.  

6.2 Platsens karaktär 

6.2.1 Konsumenternas egenskaper 
Som tidigare nämnts i teorin bestämmer platsen för varuhuset upptagningsområdet av 
kunder, det vill säga hur många människor som är villiga att resa till varuhuset. Densiteten 
bland dessa önskas i de flesta etableringsfrågor vara så hög som möjligt.107 Då det gäller 
IKEAs etablering i Haparanda verkar detta dock inte ha varit en avgörande faktor. Att 
människorna inom Barentsregionen inte ser avstånd som ett hinder i allmänhet, och i 
synnerhet inte när det gäller en resa till IKEA, var alla våra respondenter samstämmigt 
övertygade om. De respondenter med norrland som hemmabas bekräftar påståendet medan 
sörlänningar likt Ingvar Kamprad själv fascineras av fenomenet samtidigt som han intygar 
att han själv, med många andra, tycker att en resa till grannbyn är förfärligt besvärligt. 
Viljan och egenskapen att utan större missnöje resa långt kan ses som den mesta 
framstående kvalitén hos kunder inom Barentsregionen. Inför etableringen i Haparanda har 
IKEA undersökt huruvida detta rykte verkligen stämde då det utgör avgörande faktor för en 
lyckad etablering i en folkmässig miljö med låg densitet likt Barentsregionen.  
 
Då Barentsregionen täcker in ett så stort landsområde samtidigt som IKEA Haparanda har 
ett upptagningsområde som spänner över fyra olika landsgränser, med ett flertal olika 
kulturer är en bedömning av kundernas heterogenitet108 högst relevant. González-Benito 
beskriver även egenskaper som förklarar shoppingbehov och vanor.109 Respondent Lugnet 
beskriver framförallt de finska kunderna, då dessa utgör största delen (60 – 70 %) av det 
totala kundsegmentet. Hon säger att Haparanda kan det finska språket, tar emot Euron som 
valuta samt är införstådda med den finska kulturen, hon hävdar dessutom att de finländska 
medborgarna skulle känna ett motstånd till att åka till Luleå just på grund av denna orts 
avsaknad av detsamma. Dessa faktorer är alltså otroligt viktigt för finländare vilket gör att 
en analys över dessa från IKEAs sida är elementär. Lugnet påstår även att finländare anser 
att shopping i Sverige är ett strå vassare och dessutom tjänar bättre än sina svenska grannar 
vilket tillsammans med konsumenternas allmänna intresse för heminredning och det 

                                                
107 González-Benito (2005) The role of geodemographic segmentation in retail location strategy, s. 1 
108 Ibid., s. 1 
109 Ibid., s. 20 
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specifika intresset för IKEA är avgörande faktorer. Detta visar på en samhörighetskänsla 
från finska konsumenter som är direkt kopplad till varuhusets lokala position110.  

6.2.2 Kluster  
Företag med skalfördelar väljer att etablera sig i ett område med tillräckligt stor lokal 
efterfrågan för att minimera transportkostnaderna.111 Möjligtvis är detta inte IKEAs 
bakomliggande motiv till en etablering i Haparanda, däremot kan effekterna som uppstår i 
samband med etableringen liknas vid de som Krugman och Fujita presenterar i Den Nya 
Ekonomiska Geografin.112 Effekten blir att fler företag etablerar sig i samma område och 
marknaden växer ännu mera vilket i sin tur lockar till sig än fler företag. Christina Lugnet 
förklarar att IKEAs etablering har bidragit till en ketchup effekt i kommun, det vill säga att 
fler företag har lockats till kommunen. Bucht gör liknelsen med flugor som dras till en 
sockerbit. Effekterna är enligt samtliga respondenter beaktansvärda och de är alla överens 
om att etableringen bidrar till en väsentlig ökning av kommunens tillväxt. 
 
Lugnet poängterar att IKEA är det bästa man kan få i en bygd om man ser på alla 
kringeffekter. De nya försäljningsytorna i både Haparanda och Torneå kommer att öka 
drastiskt och utöver detta räknar man med en befolkningsökning på grund av 
arbetskraftsbrist. Bucht räknar med en 20 % ökning av befolkningen de kommande tre åren. 
Stadshotellets beläggning har ökat markant och restaurangbranschen kommer även den att 
expandera. Detta är direkta och framför allt tydliga effekter av IKEAs etablering som på 
sikt kan vara en pådrivande källa till uppväxt av framtida kluster i området kring IKEA.   
 
Som redovisats i teorin kan klusterbildning i glesbygden vara problemfylld då de har få 
invånare, ofta liten kvantitet av företag och långa fysiska avstånd.113 Innan öppnandet av 
varuhuset stämde Haparanda kommun väl in på dessa kännetecken. Innan etableringen av 
IKEA fanns det inget väldefinierat kluster i Haparanda, dock beskriver Wahrolén 
företagsklimatet som väldigt positivt och menar att man kan konstatera att många andra 
instämmer då så pass många nu valt att etablerat sig i Haparanda. Klusterbildning kan bli 
möjligt i en glesbygd om man utgår från lokala tillgångar, även de offentliga aktörerna som 
finns lokalt och regionalt är viktiga i sammanhanget114. I detta fall är det uppenbart att 
Haparanda kommun arbetat hårt för att locka till sig företag, däribland IKEA, och deras 
aktivitet kan vara en bidragande faktor till att just klusterbildning är möjligt i detta område. 
Framtiden är svår att förutse och det har inte gått tillräckligt lång tid för att man ska kunna 
förutse förändringarna på lång sikt. Den kraftiga tillväxten kan vara tillfällig för att sedan 
tillta eller så kommer det fortsätta att expandera.  
 
Gränskommunen Torneå har betydelse, även om de inte själva arbetade aktivt för en 
etablering. De har dock ingått i Haparandas marknadsföring då de båda kommunerna i 
princip är sammanväxta.  
 
Lindgren på Piteå kommun belyser att kompetensen som finns runtomkring och i direkt 
anslutning till verksamheten är avgörande, som exempel kan Kappa Kraftliner i Piteå 
nämnas. Här finns leverantörer och väl utbyggd infrastruktur sammanlänkat med företaget. 
Luleå erbjöd IKEA ett markområde mitt i externhandelsområdet Storheden – ett redan 

                                                
110 González-Benito (2005) The role of geodemographic segmentation in retail location strategy, s. 20 
111 Wictorin (2007), Är kluster lönsamma? s. 21 
112 Ibid., s. 21 
113 ISA, NUTEK och VINNOVA (2005), Åskådare, regissör eller aktör? s. 57 
114 Ibid., s. 57 
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etablerat handelscentrum nära E4:an med goda kommunikationer och god infrastruktur. 
Klustermässigt hade kanske detta område varit mer anpassat och lämpat för IKEA att välja 
eftersom förutsättningarna för en hög omsättning redan fanns, men då IKEA inte gjort ett 
för utomstående självklart val kan detta kopplas ihop med att företaget driver marknaden 
istället för att följa drivas av marknaden. 

6.3 Placehunting 
Då valet av plats för en etablering ingår i företagets konkurrensstrategi och därmed även i 
företagets långsiktiga strategi är detta ett viktigt beslut. 115 Därför kan företag använda sig 
utav andra företag likt Eurofutures för att få hjälp vid detta beslut. Asplund menar på att i 
dagens samhälle krävs det djupgående analyser av olika faktorer för att kunna fatta detta 
beslut116. Björne vid Eurofutures förklarar denna process och att de initialt ser till vilken typ 
av verksamhet som ska etableras, därefter övergår arbetet till att se till kommunernas 
kvantitativa egenskaper för tillsist analysera de kvarvarande kandidaternas kvalitativa 
faktorer. Wahrolén säger att de självklart måste undersöka alla alternativ men att man 
samtidigt måste tänka utanför de traditionella ramarna. För IKEA som är ett stort företag 
som genomgått ett flertal lokaliseringsbeslut, utgår vi från att de i större utsträckning använt 
sig av erfarenhet istället för ett specifikt tillvägagångssätt.    
 
Placehunting innefattar även regioners arbete att marknadsföra sig själv och deras strävan 
att skapa produktiva miljöer.117 Under intervjuerna med de alternativa kommunerna till 
IKEAs etablering visar både Petersen från Luleå Kommun och Lindgren från Piteå 
kommun ett starkt intresse och engagemang för marknadsföringen av sin egen kommun. 
Däremot uttrycker sig inte Holmlund någonting om Umeå kommuns arbete i denna fråga. 
Utifrån vår kontakt via e-post och telefon med Holmlund uppfattar vi detta som om han 
anser att detta är ett gammalt ärende och vad de gjorde för att locka till sig IKEA inte är 
intressant längre.  
 
Karakaya och Canel använde i en studie 27 variabler som på olika sätt associerar med 
lokaliseringsbeslut. Studien visade att det finns sex underliggande dimensioner vid val av 
ort. Dessa sex är: kostnad, levnadsstandard, tillgänglighet via motorvägar och flygplatser, 
resurstillgång, affärsmiljö och tillgång till befintliga byggnader.118 Att dessa faktorer, eller 
dimensioner, har varit influerande vid IKEA: s etableringsbeslut kan både påvisas och 
ifrågasättas, logiskt beroende på vilken av de sex man undersöker. Då IKEA inte utgörs av 
en ren industriverksamhet blir direkta paralleller till Karakayas och Canels forskning svåra 
att dra. Dimensionen resurstillgång saknar därför någon större relevans, medan 
kommunikation via motorvägar som i IKEAs och Haparandas fall reflekteras i E4:an med 
största sannolikhet har varit en berörande omständighet. Affärsmiljön kan nog anses vara 
av väsentlig karaktär, och även om Haparanda på grund av geografiskt läge och storlek inte 
har något välutbyggt näringsliv, anses orten av IKEA besitta ett positiv företagsklimat.  
 
Vi kommer nu att gå djupare in på de olika hårda och mjuka faktorerna för att se 
kopplingen mellan teorin och empirin. 

                                                
115 Karakaya & Canel (1998), Underlying dimensions of business location decisions, s. 323 
116 Asplund (1993), Placehunting international, s. 39 
117 Ibid., s. 9 
118 Karakaya & Canel (1998), Underlying dimensions of business location decisions, s. 327 
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6.3.1 Hårda Attraktionsfaktorer 

Stabilitet/Förtroende 
Vid en etablering är företagsklimatet i den specifika orten eller regionen en viktig faktor att 
väga in. Lugnet hävdar att det måste finnas en intressant mix av både produkter och företag 
så att investerarna kan komplettera varandra. Vi tolkar hennes uttalande om detta som att 
Haparanda kommun använt just företagsklimatet, och dess möjlighet till förändring, för att 
marknadsföra sig själva inför IKEA. Wahrolén uttalar, så som de flesta andra, att 
företagsklimatet i Haparanda inte ens går att jämföra före och efter IKEAs etablering. Ett 
upplyft av företagsklimatet i kommunen kan ha varit en av de följderna som de räknade 
med vid en etablering, därmed styrdes beslutet kanske inte så mycket av det nuvarande 
företagsklimatet utan av det i framtiden potentiella.  

Produktivitet 
Produktiviteten kan mätas både på regional och företagsspecifik nivå och i det här 
sammanhanget påverkas produktiviteten direkt av ortens placering tillsammans med dess 
storlek. 119 Haparanda kommun har lagt mycket fokus på att marknadsföra sig på rätt sätt 
och visat möjligheterna i Sverige men också i Finland. Varuhuset kommer inte bara att 
locka till sig svenskar utan även finländare, norrmän och ryssar. Även dessa är en naturlig 
del av deras region med enorm köpkraft och mycket folk. Därmed har det varit viktigt att 
fokusera på produktiviteten inte bara i Haparanda utan även i de angränsade länderna.  
 
Upptagningsområdet ter sig vara en av de viktigaste faktorer bakom beslutet. Detta 
framkommer av motiveringarna från IKEA till de kommunerna som inte blev valda. I 
Umeå och Piteå var befolkningsunderlaget för litet och Luleå fick förklaringen att IKEA 
ville nå ut till de finska och kommande ryska kunderna. Piteå använde sig av argumentet att 
de låg mitt i ”fem kampen” och menade på att detta var något unikt som inte går att härma, 
uppenbarligen inget som IKEA föll för. Haparanda menar på att köpkraften kring 
Haparanda är oslagbar i jämförelse med Luleå och Umeå. Asplund skriver även att det är 
viktigt att poängtera att nyetableringar i sig öppnar dörrar för det som tidigare var sett 
omöjligt i den gamla miljön120. Med det kan menas att IKEA i och med etableringen 
förväntade sig en ökning av produktiviteten i kommunen till följd av bland annat en 
befolkningsökning. 

Kostnader 
Eftersom IKEA valde mellan orter inom samma land och samma område, Norrland, har 
denna hårda attraktionsfaktor inte så stor inverkan som när man väljer mellan 
etableringsorter i olika länder.121 Stig Björne nämner dock skattekraft som en av faktorerna 
som man tittar på när man jämför kommuner. Detta kan dock vara viktigare för mindre 
företag än IKEA eftersom små företag är mer känsliga för sådana förhållanden.  

Fastighetskoncept/priser 
Då IKEA konstruerar sina egna varuhus förmodar vi att de inte är beroende av 
fastighetskoncept- eller priser. Dessutom har de ekonomiska resurser som gör att de skulle 
kunna välja etableringsort utan att vara direkt beroende av kostnader.  

                                                
119 Asplund (1993), Placehunting international, s. 49-52 
120 Ibid., s. 49-52 
121 Ibid., s. 53 
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Lokalt nätverk av supporttjänster 
Nätverk av lokala supporttjänster är nödvändigt för ett gynnsamt företagsklimat och är 
alltså förhållandena under vilken verksamhet drivs.122 Varken IKEA eller någon av 
kommunerna har nämnt denna faktor, därmed tolkar vi den som oväsentlig i 
sammanhanget.  

Kommunikation 
Kommunikationerna på en ort utgörs av flyg, tåg, telekommunikationer och är en faktor 
som inkluderas i de flesta externa budskap som når omvärlden.123 Luleå använde sina goda 
kommunikationsmöjligheter och goda infrastruktur som argument för att locka till sig 
IKEA. Även fast IKEA värdesätter detta kriterium, kan det inte anses som avgörande. Hur 
kommunikationerna ser ut i Haparanda har inte framgått av vår undersökning, dock 
förmodas möjligheterna att ta sig till Haparanda förbättras avsevärt efter etableringen. 

Den nya strategiska atlasen 
Den strategiska atlasen är tänkt att symbolisera den bild som omgivningen har av en ort 
eller region, i och med att denna inte är konstant så förändras också köpkraften.124 Den 
stora mediala uppmärksamhet och omgivningens förvåning över IKEAs beslut av placering 
i Haparanda tyder på en generellt negativ bild av Haparandas näringsliv och potential som 
etableringsort. Den strategiska atlasen kommer dock förmodligen att genomgå stora 
förändringar efter IKEAs intåg i kommunen.   

Incentive schemes (bidrag) 
Detta begrepp inkluderar en mångfald av olika typer av bidrag, till exempel kontanta 
bidrag, stöd till lokaler och utrustning, FoU-stöd, skattebefrielse eller sänkta sociala 
kostnader.125 Då IKEA inte har fått något statligt bidrag visar sig denna beståndsdel inte 
vara av betydelse i sammanhanget. Inte heller har någon av kommunerna erbjudit bidrag, 
möjligtvis på grund av IKEAs storlek och resurser som inte skulle påverkas av kommunalt 
bidrag. 

6.3.2 Mjuka Attraktionsfaktorer 

Nisch-utveckling 
Orter eller regioner med en speciell nisch kan använda detta för att attrahera 
företagsetableringar.126 Då varken någon av respondenterna har nämnt detta som en faktor 
samtidigt som vi antar att ingen speciell nisch skulle direkt avgöra ett etableringsbeslut av 
IKEA, kommer vi inta analysera denna faktor nämnare. 

Livskvalitet 
Sparsamhet, livskvalitet och miljö, mångfald, selektiva lösningar, inre värden och ideal 
samt internationalisering/globalisering ingår alla i denna mjuka faktor. Företag kan bidra 
med dessa plusvärden på både individ- och samhällsnivå.127 Detta kan kopplas till den 
urbanisering som Kamprad talar om vilken har lett till att man har glömt bort de människor 
som trivs där de hör hemma och är uppvuxna. Han tror att lösningen till att folk ska kunna 
                                                
122 Asplund (1993), Placehunting international, s. 66 
123 Ibid., s. 68 
124 Ibid., s. 77 
125 Ibid., s. 84 
126 Ibid., s. 89 
127 Ibid., s. 96 
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stanna kvar på glesbygden är arbetstillfällen och tror att IKEA har bidragit till detta i och 
med sin etablering.  Denna faktor har varit betydelsefull för lokaliseringsvalet då Kamprad 
värnar om glesbygden och bidrar gärna med något till de människor i samhället som är i 
stort behov av det.   

Kompetens 
Asplund säger att en kvalitativ arbetskraftstyrka går före en kvantitativ och att denna kan 
utgöra en god attraktionsfaktor för företag.128 Holmlund hävdar att Umeås främsta fördelar 
att attrahera företagsetableringar är att kommunen utgör ett bra ställe för både män och 
kvinnor att leva och bo i. Detta främjas av en bred arbetsmarknad, möjligheter till 
utbildning och bra barnomsorg. Vi tolkar Holmlund som att han anser att allt detta går hand 
i hand. För att en kommun ska kunna erbjuda kvalitativ arbetskraft krävs det gynnsamma 
förhållanden för att leva och bo i kommunen. Detta skapas genom möjligheter att kunna 
välja bland både arbete och utbildning samtidigt som en god barnomsorg gör att människor 
vågar/vill skaffa barn. Även Bucht anser att en välutbildad arbetskraft är oerhört viktigt för 
nystartande verksamheter samtidigt som han säger att Haparanda kommun fått mycket 
beröm för att de erbjudit IKEA en kvalitativ arbetskraft. Då IKEA kräver en relativt stor 
personalstyrka antar vi att de väger in kompetensen som en faktor i ett etableringsbeslut. 
Samtidigt har två av de alternativa etableringsorterna, Umeå och Luleå, var sitt stort 
universitet som varje år producerar ett stort antal nyexaminerade studenter som skulle 
kunna bidra till en kompetent arbetsstyrka. Men som vi tidigare nämnt är IKEA 
dragningskraft så stor att den förmodligen inte bara drar till sig långväga kunder utan även 
långväga kvalitativ kompetens.      

Kultur 
Kulturens betydelse för en ort eller regions attraktionskraft gentemot företagsetableringar är 
inte helt lätt att mäta, vilket leder till att det är svårt att säga hur avgörande denna 
dimension är för ett företags lokaliseringsbeslut. Delvis beror detta på de många 
definitioner som kopplas samman med begreppet kultur.129 Med sin placering i gränsstaden 
Haparanda når IKEA fyra länders marknad, vilket innebär att verksamheten utmanas att 
hantera flera olika kulturer med respektive lands folkslag, språk och valuta. Lugnet tror att 
de finska kunderna hade haft ett språkligt motstånd till att åka till Luleå för att besöka 
IKEA. Det faktum att IKEAs kunder i Haparanda idag utgörs av 60 – 70 % finländare visar 
på att man har lyckats bra med att införliva en svensk-finsk kultur i verksamheten, en 
dimension av mångfald som förmodligen hade varit svår att frambringa med en annan 
placering. Piteås Marie Lindgren tror att Kamprads beslutsamhet gällande satsning i 
Haparanda delvis grundades på just viljan att skapa ett svensk-finskt varuhus, en åsikt som 
skulle innebära att attraktionsfaktorn kultur, hur mångbottnad den än må vara, har haft en 
stor inverkan på etableringsbeslutet och val av lokaliseringsort. 

Personal 
Personal är en attraktionsfaktor som ofta förmedlas direkt via PR och annan 
marknadsföring för de orter som försöker attrahera företag.130 Eftersom så pass stor del av 
befolkningen talar både finska och svenska är det tänkbart att detta använts som argument 
för att locka till sig IKEA. Genom sin två-språkiga personal tillgodoser personalen två 

                                                
128 Asplund (1993), Placehunting international, s. 98 
129 Ibid., s. 110 
130 Ibid., s. 110 
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länders befolkning och kan ha haft stor betydelse för Kamprad då han som tidigare nämnt 
önskade ett svensk-finskt varuhus.  

Management 
Av den orsaken att valet av etableringsort stod mellan städer med liknande traditioner har 
det inte framkommit några betydelsefulla skillnader i denna faktor. 

Flexibilitet/dynamik 
Denna faktor mäter huruvida orten är förändringsbenägen eller inte.131 Luleå, Piteå och 
Haparanda visade på stor förändringsbenägenhet och har aktivt arbetat med att tillgodose 
alla krav som IKEA har haft på dem. Luleå hade förberett allting och erbjöd mark på sitt 
externhandelsområde Storheden, dessutom låg de färdiga att göra planändringar som var 
nödvändiga. Detta kan visa på kommunens sätt att demonstrera sin stabilitet inför IKEA 
men även att ett sätt att skapa ett förtroende organisationerna emellan. Kommunen arbetade 
gediget med att lösa de frågorna som dyker upp i samband med en etablering. Piteå visade 
även de på en stor flexibilitet då de arbetade aktivt på att ta fram förslag och idéer, men 
kanske fick det inte samma genomslagskraft då de inte fick någon kontakt med Kamprad 
själv. Haparanda arbetade om inte ännu hårdare med att snabbt svara på frågor som 
uppkommit och har haft en otroligt snabb hantering med anledning av det är av största vikt 
i sådana här processer. Kanske var just Haparandas flexibilitet och serviceinriktade arbete 
en viktig faktor. 

Professionalism i kontakterna mot marknaden 
Graden av professionalism varierar otroligt mycket mellan olika lokala placeringsalternativ 
och kan vara avgörande.132 Med detta i bakhuvudet kan vi anta att denna variation gick att 
skönja även i IKEAs jakt på etableringsort. Just detta specifika fall ter sig besitta en viss 
grad av annorlunda prägel då de olika placeringsalternativen inte tycks ha givits samma 
förutsättningar i kontakten med IKEA.  De ansvariga i Piteå och Luleå blev upprepade 
gånger informerade att all kontakt med företaget skulle ske mot etablerings- och 
fastighetskontoret, medan Haparanda kommun med Bucht i spetsen förde en kontinuerlig 
och nära kommunikation med Kamprad själv. De två fick, som flertalet respondenter 
uppger, väldigt bra kontakt. Orsaken bakom skillnaden i de olika orternas 
kommunikationsform med IKEA är svår att på rak arm säga, sakfrågan hänvisas till största 
del vidare till attraktionsfaktorn ”det osakligt sakliga”. Vad vi kan och vill framhålla är att 
professionalismen i kontakten mot marknaden otvetydigt har varit starkt positiv från 
Haparandas håll. Riktningen på orsakssambandet är svårare att avgöra, det vill säga om det 
är Kamprads initiala beslutsamhet att förlägga etableringen till Haparanda eller Buchts 
professionalism som avgjorde den goda relationen mellan de två.  

Entreprenörskap 
Då begreppet är svårdefinierat är det även svårt att göra en tydlig analys av både 
entreprenörskap och orters entreprenöriella förmåga. För att avgöra huruvida en ort eller 
region besitter entreprenöriella förmågor kan man se till områdets fallenhet för 
implementering av dess visioner.133 Vi anser att Bucht är en riktig entreprenör då han i 
kampen om IKEA är den enda som lyckats träffa Kamprad personligen. Samtidigt som han 

                                                
131 Asplund (1993), Placehunting international, s. 117 
132 Ibid., s. 119 
133 Ibid., s. 132 
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på ett kreativt sätt övertygat Kamprad att Haparanda är en värdig kommun att etablera ett 
världsledande företag som IKEA.  

Oskaligt sakliga 
Den osakliga sakligheten inbegriper utåt sett irrelevanta faktorer som visar sig vara direkt 
avgörande för det slutliga utslaget. Det kan vara personliga relationer, samhörighet till en 
specifik ort eller region eller andra personliga orsaksgrunder för strategiska beslut som kan 
verka helt och hållet irrelevant för de som inte är insatta eller påverkningsbara.134 I 
näringslivet där företagsamhet oftast sammankopplas med rationalitet och affärslogik kan 
denna attraktionsfaktor vara ett svårförstått fenomen, något som vi ser som en av 
anledningarna till omvärldens oförmåga att förstå IKEAs beslut att öppna ett varuhus i 
Haparanda. För att förstå sammanhanget av det osakligt sakliga menar Asplund att man 
måste lära sig att se saker ur olika synvinklar, det tillsynes ovidkommande kan i 
förlängandet vara det för situationen i högsta grad avgörande och därmed sakliga. Som 
lokal eller regional aktör, exempelvis en kommuns kommunalråd blir därför nyckeln 
marknadsföra sin ort genom att hjälpa kunden att upptäcka hela spektrat av behov, även de 
ej sakliga135. Haparanda kommun med Bucht i spetsen har uppenbarligen lyckats med 
denna utmaning vilket kommer till uttryck via intervjuer med flertalet av våra respondenter. 
Marie Lindgren, Fredrik Wahrolén, Ingvar Kamprad, Christina Lugnet och Stig Björne talar 
alla om Haparanda målmedvetna arbete för att attrahera IKEA. 
 
Att den ”osakliga sakligheten” är en faktor som har haft stort inflytande vid etableringen av 
varuhuset i Haparanda ter sig troligt då flertalet av våra respondenter nämner dessa ej 
rationella element som avgörande. Eurofutures Stig Björne tror att främsta anledningen till 
beslutet var att Ingvar Kamprad ansåg lokalisering i Haparanda vara en bra idé, något som 
han också kopplar just till variabeln det osakligt sakliga. Björne tror att förklaringen att 
lokaliseringen är så nära till Finland och Ryssland bara är en efterkonstruktion och att man 
lika gärna kunde ha etablerat sig i Umeå eller Luleå. Han menar på att man i slutskedet av 
ett beslut, där de olika alternativen egentligen är likvärdiga, påverkas mest av det lilla extra. 
Som exempel nämner Björne att någon har en fru någonstans eller att man gillar en person 
och får förtroende för denne. Han hävdar att man inte får underskatta vikten av dessa 
oförutsedda och för utomstående irrationella element, en åsikt som pekar på att dessa 
faktorer har inverkat på IKEAs beslut av placering i Haparanda. Asplund påpekar i sin 
beskrivning av fenomenet att detta inte behöver vara likstämmigt med mygel och 
lurendrejeri eller som han själv uttrycker det; ”smussel”136.  
 
Ingvar Kamprads roll i etableringsprocessen och då framför allt själva lokaliseringsbeslutet 
har varit både omtalad och framträdande. Haparanda kommuns representant Lugnets åsikt i 
frågan hur Kamprads personliga relation till Haparanda har påverkat etableringsbeslutet är 
att Kamprad har påverkat men inte i den omfattning som media vill framställa det. Hon 
menar vidare att Ingvar är en fantastisk person och att han brinner för att hela Sverige ska 
leva, en framställning som enligt oss tydligt kan kopplas ihop med den osakliga 
sakligheten. Ett levande Sverige kan, hur hedervärt och samhällsmässigt hållbart det än är, 
knappast relateras till företagsekonomisk rationalitet.  
 
Som motiv till varför IKEA inte valde Piteå fick de ansvariga förklaringen att kommunens 
upptagningsområdet var för litet. Näringsutvecklare Lindgren ifrågasätter dock detta och 
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135 Ibid., s. 136 
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tror att beslutet grundades på andra faktorer än faktiska marknadssiffror. Lindgren nämner 
Ingvar Kamprad och dennes betydelse för beslutstagandet. Hon menar på att IKEA ville 
göra det här varuhuset unikt eftersom ingen av städerna som var påtänkta har något stort 
kundunderlag i likhet med det som oftast finns då de etablerar sig i övriga Europa. Lindgren 
framhäver upprepande gånger Kamprads betydelse för etableringen i Haparanda, att hon 
tror att det var han som ledde idén, pekat med hela handen och avgjort slaget redan innan 
striden egentligen hann börja. Lindgren är övertygad om att han brinner för sådana här 
frågor och för folket. Förutom viljan att varuhuset skulle bli svensk-finskt, ligga nära fyra 
nationsgränser samt hålla glesbygden levande anger Lindgren relationen mellan Kamprad 
och Bucht som överlägset viktigaste motivet till satsningen i Haparanda. En personlig 
relation mellan två parter, tillsammans med andra irrationella ståndpunkter där en individs 
egna övertygelse och tro på en specifik ort, är direkt och för oss otvetydigt sammankopplat 
med attraktionsfaktorn ”det osakligt sakliga”.  
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7. Slutsats 
I detta kapitel kommer vi att presentera de slutsatser som vi kommit fram till genom 
analysen. Slutsatsen summeras i en avslutande modell. Vi kommer även att redogöra för 
vårt bidrag till forskningen samt ge förslag till vidare forskning. 
 

7.1 Slutsatser av vår undersökning 
Syftet med denna uppsats var att identifiera och undersöka de bakomliggande faktorerna till 
IKEA:s etablering i Haparanda. 

� Vilka är de viktigaste faktorerna? 
� Hur har beslutet styrts av IKEA:s ledande position på marknaden? 
� Hur har Haparanda kommun och de alternativa kommunerna arbetat för att locka 

IKEA till en etablering i deras kommun? 
 
IKEA är ett världsledande företag som själva formar den plattform de verkar på. Istället för 
att anpassa sig efter de marknadsförutsättningar som erbjuds dem hittar de nya sätt att 
tillfredställa latenta och oförutsedda kundbehov. Företaget är ett typfall av en 
marknadsdrivande verksamhet vilket ger dem en flexibilitet och valfrihet vid alla 
strategiska beslut. På grund av sin storlek och ekonomiska stabilitet är de inte beroende av 
en omedelbar lönsamhet och kan därför etablera sig på platser med mindre kundunderlag. 
Företagets beskaffenhet som marknadsdrivare ger dem en särställning gällande de externa 
utgångspunkter som krävs vid etablering. Som kreatör av nya marknadsförutsättningar 
antar IKEA rollen som kartritare. Detta innebär att företaget vid tidpunkt för etablering inte 
är beroende av andra företags närvaro utan istället kan räkna med att själv fungera som 
drivkraft för klusterbildning.  
 
Med öppnandet av ett varuhus i Haparanda har IKEA utökat sin marknad genom att först 
identifiera och därefter knyta nya konsumenter till företaget. Denna marknadsexpansion 
besitter en unik karaktär jämfört med de som företaget tidigare utfört i Sverige då 
lokaliseringsortens geografiska läge innebär att IKEA når fyra länders marknader från ett 
och samma ställe. Det faktum att de nya konsumenterna som ska utgöra kundbas för ett och 
samma varuhus är av olika nationalitet med respektive lands kultur, språk och valuta 
underlättas genom karaktärsdrag specifika för orten. Haparanda kommun redan är bekant 
med det finska språket, valutan samt kundkulturen. Även den ryska marknaden har en viss 
vana av shopping i Haparanda samt via Finland direkt järnvägskommunikation till orten. 
Viktigt i sammanhanget är även regionens konsumenters generella vana, tendens och 
villighet att resa långt för att handla. Detta var redan innan etableringen tydligt då många 
konsumenter i Barentsregionens åkte ända till Sundsvall för att besöka IKEA.    
 
Före beslutet om etablering fattades, undersöktes noggrant de alternativ för placering som 
fanns. Efter en analys av dessa orter planerades och genomfördes etableringen i Haparanda. 
Beslutet är därmed välgrundat och noga övervägt. Hade lokaliseringen istället skett i Umeå 
eller Luleå, som initialt var tanken, hade det redan existerande varuhuset i Sundsvall legat i 
riskzonen för reducerad konkurrenskraft. 
 
Vår studie visar att de enskilda faktorer som varit mest avgörande för IKEAs val av 
etablering i Haparanda är produktivitet och det osakligt sakliga. Definition av dessa 
begrepp är direkt tagna från teorin om Placehunting, en källa som utgör en betydande del av 
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den teoretiska basen för vår undersökning. Produktivitet är en hård attraktionsfaktor, varför 
vi ser att dess utslagsgivande karaktär tar sin grund i ekonomiska termer så som köpkraft 
och medföljande lönsamhet. Utfallet resulterar därmed från en traditionell 
marknadsunderökning. Produktiviteten reflekteras framför allt i de potentiella kunder som 
nås från Haparanda, det faktum att företag når fyra länders marknad blir som vi redan 
nämnt, direkt avgörande tillsammans med ortens nordbelägna lokalisering som reducerar 
konkurrens med andra IKEA-varuhus.    
 
Det osakligt sakliga är en mjuk attraktionsfaktor som representerar utåt sett ovidkommande 
element som i slutändan visar sig avgörande för de påverkningsbara och insatta. Här är det 
framför allt relationen mellan Ingvar Kamprad och Sven-Eriks Bucht som stått till grund 
för vår slutsats. Utan den kontakt som genomgående varit god och gynnande för bägge 
parter hade en etablering i Haparanda förmodligen aldrig kommit till stånd. Ingvar 
Kamprads egen önskan att bidra till ett levande Sverige inklusive landets glesbygder är 
ytterligare en dimension där det osakligt sakliga får genomslagskaft. Begreppet kan i fallet 
IKEA-Haparanda jämföras med 2-1 målet som när det kommer till sista period avgör hela 
matchen.  
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7.2 Vårt bidrag 
Vår studie visar att ett företags val av ort för etablering i ett första steg påverkas lika 
mycket av på mjuka faktorer och värderingsgrunder som de traditionella ekonomiska 
perspektiv som brukar känneteckna företagsmässig verksamhet. Huruvida dessa mjuka 
faktorer tas i beaktande för att indirekt generera och maximera långsiktig lönsamhet är en 
frågeställning som placerar sig utanför vår studies referensram. Personliga, 
företagsspecifika eller för andra ovidkommande element visar sig ofta vara den mest 
avgörande påverkanskälla. Detta innebär att människans natur som social varelse slår 
igenom inom företagsekonomin, även då företag söker maximera de ekonomiska vinsterna 
går det inte att frånkomma det faktum att rationellt beslutstagande och agerande inte längre 
alltid drar längsta strået. Att den nya globala samhällsbilden som har växt fram det senaste 
decenniet påverkar de perspektiv och värderingsgrunder som vi alla agerar efter verkar 
bidra till ett företagande där de mjuka värdena med den långsiktighet de för med sig i 
många fall kan väga jämt med hårda ekonomiska aspekterna med kortsiktiga vinster. Vi är 
medvetna om att detta inte är möjligt för alla verksamheter och att IKEA:s position är mer 
eller mindre unik då de är ett marknadsledande internationellt företag som detta till trots 
inte är börsnoterade. Vår studie ger denna, av andra redan poängterade tesen, ännu lite mer 
kött på benen vilket kan fungera som en grogrund till vidare forskning på området.  

7.3 Förslag till vidare forskning 
Då personliga relationer uppenbarligen har en stor inverkan på beslutstagande skulle 
ytterligare studier, med en socialt teoretisk bakgrund, vara intressanta. Studier som 
undersöker de bakomliggande sociala faktorerna som leder till tillsynes irrationella beslut i 
en fullkomligt rationell organisation. En fördjupning inom CSR (Corporate Social 
Responsibility) skulle kunna fungera som en teoretisk referensram för en sådan studie. 
Vidare vore det även givande med studier om hur företagsformen påverkar företags beslut. 
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8. Sanningskriterier 

8.1 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet innebär att forskaren rättar sig efter uttalade regler som finns och därmed 
kan presentera ett resultat som överensstämmer med verkligheten. Triangulering, då 
forskaren använder sig av flera olika datainsamlingsmetoder, är ett sätt att öka studiens 
tillförlitlighet. Som tidigare nämnt är även respondentvalidering ett sätt att öka 
tillförlitligheten.137 Eftersom tiden för genomförandet av studien varit knapp har vi endast 
använt oss av en datainsamlingsmetod. Då vi själva inte fått möjlighet till att intervjua vare 
sig Kamprad eller Bucht kan tillförlitligheten i vår studie ifrågasättas, men vi anser att detta 
lindras genom Adaktussons intervju. Vi har dessutom genomfört sex stycken intervjuer 
med personer som varit insatta i ärendet, dessa personer har haft möjligheten att bekräfta 
intervjumaterialet.  

8.2 Överförbarhet 
Överförbarhet innebär studiens grad av applicerbarhet på andra sammanhang och 
forskningssituationer. Detta kan bedömas genom detaljerade beskrivningar av den säregna 
studien och dess genomförande.138 Vår studie är inte överförbar till andra kontexter då vårt 
mål med studien var att undersöka ett specifikt fall. Att vår problemformulering är av 
generell karaktär innebär inte att vi söker att dra generaliserande slutsatser, istället kan 
problemet härledas direkt till vårt specifika syfte. Trots att syftet är riktat mot IKEA kan det 
kopplas till ett mer allmängiltigt problem. Hade vi istället valt att utföra undersökningen på 
ett större antal marknadsdrivande företag hade studien rymt ett större mått av överförbarhet. 
Vi anser dock att detta vore en omöjlighet då IKEA är en sådan unik verksamhet, varför 
liknande kontexter vore svårt att finna.  

8.3 Pålitlighet 
För att skapa en pålitlighet i studien krävs det att forskaren så tydligt som möjligt 
dokumenterar och förklarar hela forskningsprocessen. Genom att andra forskare granskar 
studien under dess genomförande ökar pålitligheten.139 Vi har i mesta möjliga mån strävat 
efter en tydlighet i våra metodkapitel. Noggrannheten i vår studie framkommer i samtliga 
delar av uppsatsen och under studiens gång har vi aktivt arbetat för att vara kritiska mot 
både oss själva och våra källor. Att vi dessutom är tre författare har förenklat denna process 
då vi lättare kunnat identifiera och dokumentera brister. Vår handledare har dessutom följt 
arbetets gång vilket torde öka dess pålitlighet.  

8.4 Konfirmerbarhet 
En forskare måste vara medveten om att dennes personliga uppfattningar påverkar studiens 
alla delar och skall därför sträva efter ett så objektivt förhållningssätt som möjligt. Vid 
kvalitativ forskning försvåras detta då forskaren i större uträckning integrerar med det 
studien ämnar att undersöka.140 Vi är medvetna om att våra egna värderingar kan ha 
påverkat genom hela studiens genomförande, detta redogörs noggrant för i vår 
förförståelse. För att få andra infallsvinklar på vårt arbete och öka studiens objektivitet har 

                                                
137 Bryman (2002) Samhällsvetenskapliga metoder s. 306 
138 Ibid., s. 306 
139 Ibid., s. 306 
140 Ibid., s. 307 



  8 SANNINGSKRITERIER 
 

 58 

vår handledare hjälpt oss vid formuleringar av intervjufrågor för att dessa inte ska bli allt 
för ledande och därmed påverka respondenterna.  

8.5 Tolkningsaspekt 
Då vi i vår uppsats antar hermeneutiskt synsätt ser vi verkligheten som formad utifrån den 
subjektiva tolkningen som görs av människan som social varelse. I vårt arbete har 
tolkningar kontinuerligt skett och därmed påverkat hela processen. Denna tolkningsaspekt 
började redan när vi initialt tolkade vår problemformulering och vårt syfte för att välja 
lämpliga sökord. Detta påverkade i nästa steg vilka teorier som blev byggstenen för vår 
studie, teorier som även de bearbetades och tolkades.  
 
Även empiriavsnittet innehåller en relevant kvantitet av interpretation. De frågor som ställs 
tolkas av respondenterna vars svar sammanställs och därmed tolkas av oss. Inför analysen 
sker ännu en bearbetning av insamlad data som givetvis beror på oss författares egna 
uppfattning.  De slutsatser som blir resultatet av genomförd studie kommer härmed att vara 
en produkt av hur vi och våra respondenter har tolkat de frågeställningar, situationer och 
kommunikativa dialoger vi ställts inför. Detta faktum att vår studie genomgående är 
influerad och påverkad, indirekt eller indirekt, av våra egna och andras tolkningar är något 
som vi noggrant har tänkt igenom. Genom att vara medvetna och uppmärksamma på 
fenomenet tror vi att vi har lyckats reducera den subjektiva vinklingen av uppsatsen. Att vi 
är tre författare anser vi har varit till vår fördel då vi hela tiden har fört en kommunikation 
där vi aktivt har kontrollerat tolkningar, formuleringar och personliga preferenser. 
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10. Bilagor  

10.1 Intervjumall IKEA – Fredrik Wahrolén  
 

� Vad arbetar ni med på IKEA och hur länge har ni arbetat på den positionen? 
 
� Har IKEA några fastställda kriterier som en potentiell etableringsort ska uppfylla? 

Om ja; är dessa kriterier mätbara? 
 
� När togs beslutet om etablering i Haparanda? 
 
� Vilka var de främsta anledningarna bakom beslutet? 
 
� Har Haparandakommun påverkat beslutet om etablering? Om ja; på vilket sätt har 

de påverkat det slutgiltiga beslutet? 
 

� Har IKEA fått något statligt bidrag för att öppna i Haparanda? 
 
� Är etableringen en del av den långsiktiga strategin i företaget? 
 
� Fanns det några alternativa etableringsorter? Om ja; varför valdes Haparanda 

framför dessa alternativ? 
 
� Tror du att IKEAs marknadsledande position har betydelse för valet av 

etableringsort? Om ja; på vilket sätt? 
 
� Har IKEA en specifik plan för etablering av nya varuhus? Om ja; hur ser denna ut? 
 
� Hur har processen från beslut om etablering till öppnandet av varuhuset i Haparanda 

gått till? 
 
� Vilka är IKEAs främsta konkurrenter i Haparanda? (Hur ser företagsklimatet ut i 

Haparanda och hur påverkas IKEA av det?) 
 
� Vilken sorts uppföljning kommer att ske?  
 
� Vilken betydelse tror ni generellt att den geografiska lokaliseringen av varuhus har 

för IKEA? 
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10.2 Intervjumall Eurofutures-Stig Björne 
 

� Vad är Eurofutures affärsidé? 
 
� Hur arbetar ni med att hjälpa företag att hitta nya etableringsorter? 
 
� Hur arbetar ni med att hjälpa orter att attrahera nya företag? 

 
� Hur skulle du sammanfatta de viktigaste skillnaderna mellan dessa två typer av 

kunder? 
 
� Vilka sorters analyser och undersökningar gör ni av både företaget och orterna? 
 
� Vilka egenskaper hos företaget tittar ni på? Gör ni någon skillnad mellan stora och 

små företag? 
 

� Vilka kvalitativa och kvantitativa faktorer påverkar ett företags etableringsval? 
 

� Hur lång tid tar det, i genomsnitt, från planering till etablering? 
 

� Vilken betydelse anser ni att valet av etableringsort har för företaget? 
 

� IKEA är ett marknadsdrivande företag, vad tror du det har för betydelse för valet av 
etableringsort? 

 
� Vad anser ni om IKEAs etablering i Haparanda? 
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10.3 Intervjumall Haparanda kommun – Christina Lugnet 
 

� Vad har ni för position på Haparanda kommun och vilka är era arbetsuppgifter? 
 Hur länge har ni arbetat? Vad är din roll i IKEA ärendet? 
 

� Jobbar ni kontinuerligt för att locka nya företag till er kommun? Om ja: På vilket 
sätt? Om ej, varför inte? 

 
� Vem tog initiativet till IKEAs etablering i Haparanda?  
 
� Vem har varit ansvarig för ärendet i Haparanda kommun? 

 
� Vilka från IKEA har varit med i processen och kan du rangordna deras betydelse? 
 
� Hur har ni organiserat processen efter den initiala kontakten mellan parterna? 

 
� Hur har samarbetet mellan Haparanda och IKEA sett ut? Har det fungerat bra?  

 
� Har ni haft speciella krav på IKEA? 

 
� Har IKEA haft speciella krav på er? 
 
� Hur har Haparanda kommun arbetat för att göra intryck på IKEA och verka för en 

varuhusetablering?  
 

� Vilka åtgärder har vidtagits i kommunen? Före och efter etableringen? 
 
� Vad tror ni är IKEAs främsta motiv bakom valet av etableringsort? 

 
� Vilka faktorer eller egenskaper i Haparanda kommun tror ni var väsentligast för att 

IKEA valde just er? Rangordna. 
 

� Varför, tror ni, att Haparanda valdes framför alternativa orter? 
 

� Har Ingvar Kamprad själv haft kontakt med Haparanda kommun? 
 

� Som ni säkert är medveten om går det rykten om att beslutet grundades på Ingvar 
Kamprad och dess personliga relation till Haparanda kommun – hur ställer ni er till 
det påståendet?  

 
� Hur kommer, tror ni, etableringen påverka Haparanda kommun? Vilka positiva och 

negativa effekter kan uppstå? 
 

� Vilken roll har Torneå kommun? 
 

� Vilken betydelse hade Ryssland för etableringen?  
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10.4 Intervjumall Luleå, Piteå och Umeå kommun 
 

� Vad är din position på Luleå/Piteå/Umeå kommun och vad är dina arbetsuppgifter?  
 

� Arbetar ni kontinuerligt för att attrahera nyetableringar? Om ja; hur ser detta arbete 
ut? 

 
� Har det skett några nyetableringar av större företag i kommunen de senaste fem 

åren? Om ja; vilka? 
 

� På vilket sätt arbetade ni för att attrahera IKEA till nyetablering i er kommun? 
 
� Hur såg kommunikationen / samarbetet med IKEA ut? 

 
- Hur långt framskred planeringen? 
- Bestämdes plats för eventuell etablering? 
- Gav IKEA någon förklaring till att de ej ville etablera sig i er kommun? 

 
� Vad ser ni som kommunens främsta fördel när det gäller att attrahera företag? 

 
� Tror ni IKEAs ledande position på marknaden påverkade etableringsbeslutet?  
 
� Vad tror ni var anledningen att IKEA valde att lokalisera sig i Haparanda? Vilken 

faktor fällde avgörande beslut? 
 
 

  
 
 


