
RETAILPRISEN – Eksempel på et godt skrevet case 
 
Case: «Mens vi venter på Ikea».  
 
Vant gull i Retailprisen 2016 i kategorien Kampanjer Kjeder 
 
--- 
 
Målsetning 
 
Når IKEA åpner et varehus går det sjelden rolig for seg; beliggenhet, infrastruktur, 
reguleringsplaner - alt skal debatteres, så ventetiden blir lang. Vi ville bruke 
etableringsperioden til å bygge relasjon til nærmiljøet, til å bli kjent med lokalsamfunnet og bli 
en god ny nabo.  
 
Våre mål: 

• Bygge videre på begeistringen i regionen og skape ytterligere engasjement rundt IKEA 
Ringsaker. 

• Bygge relasjon til nærmiljøet, og inspirere menneskene til å jobbe og handle på IKEA.  

• Bevise at IKEA kjenner hjemmene i regionen best.  

 
Strategi 
 
IKEAs visjon er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene. Strategien bygger på 
«Den gode naboen», der vi lot IKEA bli en nysgjerrig innflytter som ville bli kjent med sitt nye 
nabolag og menneskene som bor der.  

 
Løsningsbeskrivelse 
 
IKEA åpner sitt syvende varehus i innlandet av Norge. Alle gleder seg til det nye varehuset 
skal åpne – men det tar jo nesten et år å bygge! Så for å korte ned ventetiden tjuvåpner 
IKEA ulike avdelinger av varehuset hjemme hos sine nye naboer. En perfekt måte å bli kjent 
på!  
 
Folk i hele regionen ville åpne hjemmene sine for oss, faktisk fikk vi mer enn 3000 
invitasjoner! Eli var så snill å tjuvåpne soveromavdelingen. Martine ønsket alle velkommen til 
kjøkkenavdelingen. Langedrag-familien viste frem baderomavdelingen vår, og Gunnar hadde 
et gammelt gårdshus som hadde plass til markedshallen vår. Sammen inviterte vi de andre 
naboene til å stikke innom. 
 
Nå kunne alle reise rundt i området og besøke naboer som huset små, men fullt funksjonelle 
IKEA-avdelinger. Alle pengene som ble brukt, gikk rett tilbake til lokalsamfunnet gjennom 
IKEAs nabofond. 

 
Kampanjens omfang 
 
Kampanjen gikk i faser over en lengre periode, fra tidlig høst 2014 til åpningen i mars 2015. 
Alle fasene i kampanjen ble planlagt under ett, med hovedvekt på egne og fortjente kanaler 
som spiller sammen for å sikre høyt engasjement til alle de ulike aktivitetene:  
 
Vi startet med en rekke hjemmebesøk og en befolkningsundersøkelse i Hedmark og 
Oppland. Det ga oss masse innsikt i livet og utfordringene i hjemmene i regionen. Dette ble 



brukt i lokale PR-vinklinger og i utviklingen av nye kommunikasjonsaktiviteter.  
 
Deretter ba vi nabolaget om hjelp til å finne våre nye ansatte. For hvem kjenner vel folk i 
innlandet bedre enn folk i innlandet? Med behov for over 200 nye medarbeidere ble 
rekrutteringen en lokal anbefalingskampanje. Som takk for hjelpen inviterte vi våre nye 
naboer til å bli bedre kjent med oss og våre nyansatte til ulike aktiviteter basert på ansattes 
egne hobbyer – blant annet hundeutstilling, syklubb og stuefotball.  
 
Fortsatt var den offisielle åpningen flere måneder unna, men IKEA ivret etter å bli en del av 
nabolaget. Det var da vi bestemte oss for å flytte inn litt før tiden … Vi trengte bare et sted å 
bo. Så igjen spurte vi de nye naboene våre – denne gangen om de kunne tenke seg å huse 
en av avdelingene våre.  

 
Resultater - Kreativ løsning 
 
Det var tydelig at den tidlige ankomsten vår ble lagt merke til. Da varehuset endelig åpnet 
dørene, kom en tredjedel av befolkningen i regionen på besøk. Dette slår alle tidligere 
rekorder for åpninger av IKEA-varehus i Norge.  
 
Resultater – Effekt 

• 1 av 3 innbyggere (88 876 besøkende var innom de første 3 ukene. (+Handlekurven var 
37 % høyere enn estimert) 

• 275 134 sidevisninger på IKEA.no/Ringsaker 

• 1,9 millioner unike visninger på Facebook og en rekkevidde på 2,2 millioner  

• Over 3000 søknader om å få huse en av avdelingene til IKEA.  

• 354 presseoppslag med en rekkevidde på 14 millioner 

• 91 % har fått med seg åpningen av IKEA Ringsaker har åpnet. 

• 94 % sier de synes IKEA er en god nabo. 
 

Lederen ”IKEAs utrolige sjarmoffensiv” som stod på trykk i Ringsaker blad 19.03.2015 
oppsummerer det etterlatte inntrykket: 
 
(Utdrag): IKEA har åpnet i Ringsaker. Oppkjøringen til denne åpningen har vært formidabel 
og har gitt oss erfaringer om hva som skjer når en global stormakt innenfor næringslivet slår 
seg til i nabolaget. For måten Ikea har etablert seg er ulikt alt annet vi har sett tidligere. De 
har smilt og åpnet dører og de har invitert inn hele vegen. De lar tusenvis av ambassadører 
bidra, og de er sitt ansvar bevisst med tanke på hvilken enorm posisjon de har i markedet. Vi 
legger oss ikke flate som pakkene i butikken, men når oppgaver løses såpass smidig, 
elegant og med gode resultater, er det lov å la seg imponere.  

 
… det er fantastisk å ha gode naboer. 

 


