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For companies that offer equal products, where it is difficult for the consumer to see the 

different between the products or services, it is important to have good marketing 

communication skills, which creates associations with the brand as allow consumers perceive 

brands as being more different than those really is. The reason I have chosen this area is that I 

have personal experience of the insurance branch and that I would like to look deeper at how a 

small insurance company works with its communications. The aim of this thesis is to see how a 

small insurance company working with marketing communications, and through these studies 

try with suggestions on what can help a small insurance company to become more well know 

by consumers. I have chosen to only study a Swedish, small insurance company, that only have 

casualty insurance, and I have chosen to target me on how a small insurance company work 

with marketing communication, and how the work whit positioning looks. I have chosen to do a 

qualitative study, where I interviewed four different people from the insurance company that 

works with marketing. I have then analyzed the result on the basis of theories 

about communications, positioning and PR that I presented in the theory chapter. I have been 

using the theories which I have chosen to my study, and through the collected empirics, whom I 

analyzed, come up whit some proposals that could help a little insurance company like Svenska 

Sjö to get its brand better known. In the empirical investigation, I have been able to identify 

some associations that Svenska Sjö want to associate to, and based on theories, I have 

come with suggestions on how to improve the work whit the positioning and the marketing 

communication. These suggestions are about how you can use the associations in the marketing 

communication, and thus raise awareness of Svenska Sjö and get the company message out to 

the consumers.
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Sammanfattning

Marknadskommunikation är idag en viktig fråga för alla typer av företag, inte minst för 

försäkringsbolag. För företag som erbjuder likvärdiga produkter, där konsumenten har svårt att 

se vad som skiljer sig i mellan produkterna, så är det viktigt att ha en bra 

marknadskommunikation, där man skapar associationer till varumärket som gör att 

konsumenterna uppfattar varumärkena som mer olika än vad dem egentligen är. Anledningen 

till att jag har valt detta område är att jag har egen erfarenhet av försäkringsbranschen och att 

jag skulle vilja titta djupare på, hur ett litet försäkringsbolag arbetar med sin 

marknadskommunikation. Syftet med denna uppsats är att se hur ett litet försäkringsbolag 

arbetar med marknadskommunikation, och genom dessa studier försöka komma med förslag om 

vad som kan hjälpa ett litet försäkringsbolag att bli mer känt. Jag har valt att endast studera ett 

svenskt litet försäkringsbolag som har sakförsäkringar, och jag har valt att rikta in mig på hur 

detta försäkringsbolag jobbar med marknadskommunikationen, och hur positionsarbetet ser ut. 

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning, där jag intervjuat fyra olika personer från 

försäkringsbolaget som jobbar med marknadsföringen. Resultatet har jag sedan analyserat 

utifrån teorier om marknadskommunikation, positionering och PR som jag presenterat i 

teorikapitlet. Jag har med hjälp av de teorier som jag använt mig av i studien, och genom den 

insamlade empirin som jag analyserat, kommit fram till vissa förslag som skulle kunna hjälpa 

ett litet försäkringsbolag som Svenska Sjö att få sitt varumärke mer känt. Genom den empiriska 

undersökningen har jag kunnat identifiera vissa associationer som Svenska Sjö vill associera 

till, och utifrån teorierna har jag kommit med förslag på hur man kan förbättra positionsarbetet 

och marknadskommunikationen. Dessa förslag handlar om hur man kan använda de 

associationer i marknadskommunikationen, och på så sätt öka kännedomen om Svenska Sjö och 

få ut företagets budskap.

Nyckelord: Marknadskommunikation, försäkring, positionering, Public Relations.
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Förord

Jag skulle vilja börja med att tacka de människor som bidragit till att jag kunnat göra den här 

studien. 

Jag skulle vilja tacka Svenska Sjö AB och samtliga medarbetare på Svenska Sjö, och rikta ett 

stort tack till de personer som var snälla nog att ställa upp på intervjuer till min studie. Ett stort 

tack till dessa personer som jag var snälla nog och ta sig tid på att ställa upp på att bli 

intervjuade.

Jag skulle också vilja tacka de personer som ställt upp med tips och råd och som bistått med 

information. 

Till sist vill jag också tacka min handledare Britt-Marie Ringfjord, som väglett och hjälpt mig 

mycket under vägen med denna studie.

Kalmar, maj 2009

Fredrik Jansson
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1 Inledning

Det första kapitlet inleds med bakgrund till problemet som sedan fortsätter med en problemdiskussion 
och därefter problemformuleringar, forskningsfrågor, syfte och avgränsningar.

Jag tycker det skulle vara intressant att undersöka hur ett försäkringsbolag arbetar med att 

befästa sin position på marknaden, hur den externa kommunikationen ser ut och hur de arbetar 

med att positionera sig på marknaden. Anledningen till att jag skulle tycka det är intressant är 

att jag har erfarenhet sedan jag jobbat i försäkringsbranschen och att jag är intresserad av ämnet 

organisationskommunikation.

1.2 Problembakgrund

Behovet av försäkring är något som alltid kommer att finnas, och i dag så finns det en rad olika 

försäkringsbolag i Sverige som erbjuder en mängd olika försäkringar, exempelvis 

hemförsäkring bil, båt, motorcykel etc. I den konkurrens som finns på bland försäkringsbolagen 

är det viktigt att ha en väl fungerande marknadskommunikation, och i den ha ett väl 

genomarbetat positionsarbete där man beskriver varumärket och vad det ska stå för. 

Marknadskommunikation är idag en viktig fråga för alla typer av företag, inte minst för 

försäkringsbolag. Speciellt för företag som erbjuder likvärdiga produkter, där konsumenten har 

svårt att se vad som skiljer sig i mellan produkterna, så är det viktigt att ha en bra 

marknadskommunikation, där man bygger varumärket och skapar en personlighet som ska vara 

attraktiv och skapa associationer och attityder som ska vara starka, fördelaktiga och unika 

menar Mårtenson (2009). Med hjälp av marknadskommunikationen ska företaget skapa sin 

egna unika image och därför är Marknadskommunikationen det främsta verktyget som 

marknadsförare har när de konkurrerar om kunderna menar Dahlén, Lange (2003). 

Marknadskommunikationen ska också se till att upprätthålla konsumenternas kännedom, att se 

till att de ständigt är synliga och inte glöms bort menar Mårtenson (2009). 

För att marknadskommunikationen ska fungera bra, så är det viktigt att arbetet med 

positioneringen är väl genomförd och strukturerat. Det handlar om att ge företaget en position 

på marknaden, att arbeta fram visioner, sätta upp målsättningar för varumärket, för att sedan 

konkretisera och manifestera dessa med hjälp av marknadskommunikationsverktyg menar 

Dahlén, Lange (2003). Företaget måste alltså välja en strategisk position som i längden är 
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hållbar och som kan ge företaget mest framgång, samt vet hur företaget ska överföra denna 

strategiska position och manifestera den i marknadskommunikationen menar Dahlén, Lange 

(2003).

1.3 Problemformulering

Vi lever i samhälle som förändras snabbt så det gäller att kunna anpassa sig efter de 

förändringar som sker och därför måste man arbeta med sin strategiska kommunikation och 

anpassa sin verksamhet efter detta. Marknadskommunikation har som nämnts tidigare blivit allt 

viktigare för företagen, och idag när det finns en mängd olika försäkringsbolag för 

konsumenterna att välja mellan, så är det viktigt att man har en väl och genomarbetat 

positioneringsarbete. Med egen erfarenhet av försäkringsbranschen så är jag medveten om att 

det inte bara räcker med låga premier och självrisker för att fånga kunden, utan själva 

varumärket har stor betydelse och hur man kommunicerar det mot konsumenterna. Jag tycker 

att det skulle vara väldigt spännande och se hur ett försäkringsbolag jobbar med den strategiska 

kommunikationen och hur marknadskommunikationen och hur deras positioneringsarbete ser 

ut, hur de kommunicerar sitt varumärke mot konsumenterna och hur kan det anpassas och 

effektiviseras i värld där förutsättningarna förändras hela tiden. 

Det är viktigt att ha ett bra och väl genomarbetat positionsarbete, annars riskerar 

marknadskommunikationen att bli ineffektiv om inte företaget jobbat fram en välgrundad 

positionsstrategi och gjort en analys av sin marknad på rätt sätt menar Dahlén, Lange (2003). 

Erikson (2007) skriver också att det är idag viktigt att vårda bilden av företaget, detta på grund 

av att de varor, tjänster och varor ett företag idag erbjuder börjar likna varandra allt mer. Han 

fortsätter att tala om att den tid då det gick att vinna opinioner med hjälp av annonser och 

reklam är förbi. Erikson (2007) menar att företag oftast bygger den effektivaste 

kommunikationen via publicitet och andra PR-åtgärder, för att efter det underhålla människors 

kännedom via annonsering. 

1.4 Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett utvalt försäkringsbolag, arbetar med den 

strategiska kommunikationen för att göra varumärket känt. Jag vill se hur arbetet med 

positioneringen ser ut och om, och hur den externa marknadskommunikationen gentemot 

konsumenterna ser ut. Jag kommer också att diskutera och analysera vad som är viktigt att tänka 

på när ett försäkringsbolag jobbar med strategisk kommunikation, hur man kan öka 
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kännedomen om varumärket med hjälp av effektiva kommunikationsinsatser och hur ett bra och 

genomarbetat positioneringsarbete kan hjälpa till att öka kännedomen. Vilket är det effektivaste 

sättet för företaget att jobba med marknadskommunikationen? Syftet är att slutligen komma 

fram med förslag på vad som kan vara viktigt att tänka på när man arbetar med strategisk 

kommunikation och positionering. Med utgångspunkt från detta syfte har jag kommit fram till 

följande problemforumulering: 

• Hur arbetar företaget med den strategiska kommunikationen för att öka kännedomen om 

varumärket Svenska Sjö?

1.4.2 Forskningsfrågor

Från min problemformulering har jag sedan utvecklat ett antal forskningsfrågor som jag under 

arbetets gång kommer att försöka svara på och ge förslag till åtgärder för att förbättra den 

strategiska kommunikationen.

• Hur arbetar Svenska Sjö med den externa marknadskommunikationen?

• Hur ser arbetet ut med positioneringen av varumärket Svenska Sjö?

• Hur kan Svenska Sjö förbättra sina kommunikationsinsatser och positioneringsarbete i 

framtiden?

1.5 Avgränsningar

För att arbetet inte skulle bli allt för omfattande och stort så har jag valt att avgränsa mig till att 

välja ut ett försäkringsbolag i Sverige, nämligen Svenska Sjö AB, som endast sysslar med 

båtförsäkringar. Detta företag har jag valt för att se hur ett litet försäkringsbolags strategiska 

kommunikation ser ut och hur de arbetar för att göra varumärket känt och befästa sin position 

på marknaden för båtförsäkringar. För att avgränsa mig inom arbetet har jag valt att fokusera på 

positionsarbetet, den externa marknadskommunikationen, alltså hur kommuniceras varumärket 

Svenska Sjö?
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2 Om företaget

I detta kapitel kommer jag i korthet att presentera mitt fallföretag. 

2.1 Svenska Sjö

Svenska Sjö startades 1967 som ett försäkringsbolag för båtklubbsmedlemmar, det är 

båtorganisationernas egen båtförsäkring och arbetar med att endast försäkra fritidsbåtar och är 

en av de största aktörerna i Sverige när det gäller försäkring av fritidsbåtar. Svenska Sjö är en 

gruppförsäkring och för att kunna teckna en försäkring i Svenska Sjö så måste man vara 

medlem i en båtklubb som är ansluten till Svenska Båtunionen, Svenska Segelsällskapet, 

Saltsjön- Mälarens Båtförbund, eller vara medlem och ha sin båt registrerad i Svenska 

Kryssarklubben, Kungl Motorbåt Klubben, Kungl Svenska Segelsällskapet eller 

Navigationssällskapet. Detta innebär att försäkringstagarna är delägare i bolaget och har 

därigenom möjlighet till att genom sina båtklubbar vara med och påverka försäkringsformen. 

Försäkringens huvudman är Båtorganisationernas Försäkringskommitté där var och en av 

organisationerna är representerad. Försäkringsgivare är syndikat hos Lloyds. Svenska Sjö AB 

tar hand om kundkontakten och skadehanteringen och kontoret ligger i Vaxholm. 

Svenska Sjös målsättning är att med låga kostnader erbjuda organiserade båtägare ett bra 

försäkringsskydd, att båtägaren ska ha möjlighet att påverka och ha full insyn i verksamheten 

genom sin organisation, att premiesättningen för varje båttyp skall baseras på statistiska 

erfarenheter och grundas enligt skälighetsprincipen. 

(Svenska Sjö, 2009) 
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3 Metod

Jag kommer i detta kapitel redovisa för det tillvägagångssätt som jag valt att använda mig av för att  
samla in empirisk material till studien. Här beskrivs vilken metod jag valt att använda mig av, och 
varför jag valt denna metod. Jag kommer här också att redogöra för vilka personer som jag tänkt 
intervjua, vilken typ av intervjuteknik jag använt mig av, varför jag har valt just dessa personer och 
varför jag valt just denna intervjuteknik.

3.1 Val av metod

3.1.1 Fallstudie

Jag har till denna studie valt att göra en fallstudie över försäkringsbolags 

marknadskommunikation, detta för att få en djupare kunskap om ämnet i fråga. Jag har med 

denna studie tänkt undersöka och beskriva försäkringsbolags positionering och 

marknadskommunikation och som därmed enligt Backman (2008) kan kallas för en fallstudie, 

eller åtminstone ha drag av en fallstudie, då en fallstudie kan vara beskrivande (deskriptiv), 

förklarande eller undersökande (explorativ). Vidare definierar Backman (2008) att en fallstudie 

”undersöker ett fenomen i sin realistiska miljö eller sin kontext, där gränserna mellan fenomen 

och kontext inte är givna”(Backman, 2008:55). Merriam (1993) definierar en fallstudie som en 

”undersökning av en specifik företeelse, t.ex. ett program, en händelse, en person, ett skeende, 

en institution eller en social grupp” (Merriam, 1993:24). Vidare förklarar Merriam (1993) att 

kvalitativt inriktade fallstudier kännetecknas av fyra grundläggande egenskaper, nämligen att de 

är partikularistiska (den fokuserar på en viss situation, händelse, företeelse eller person), 

deskriptiva (som förklarats ovan), heuristiska (den kan skapa nya innebörder, vidga läsarens 

erfarenhet eller bekräfta något som man redan visste eller tror sig veta) och induktiva (att den 

grundar sig på induktiva resonemang, generaliseringar, begrepp och hypoteser uppstår ur den 

information man har tillgång till). Enligt Backman (2008) behöver inte en fallstudie begränsas 

till just ett fall, utan man kan tänka sig flera fall i en och samma studie.

3.1.2 Kvalitativ ansats

Backman (2008) menar att den kvalitativa ansatsen är övervägande induktiv, medan i den 

traditionella, så är den övervägande deduktiv. Skillnaden mellan dessa enligt Backman (2008) 

är att man i den induktiva ansatsen så börjar man med empirin, man samlar in data, för att sedan 

efter det, eller samtidigt, formulera begrepp i form av hypoteser eller teorier, till skillnad från 

den deduktiva ansatsen där man lägger tyngdpunkten vid begrepp och formuleringar i form av 

teorier, hypoteser eller frågeställningar menar Backman (2008).
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Enligt Patel, Tebelius (1987) så är det forskningsproblemet så som det har valts och preciserats 

av forskaren som står för valet av forskningsmetod. Skillnaderna mellan dessa enligt Patel, 

Tebelius (1987) är att kvantitativ forskning söker kunskap som ska mäta, beskriva och förklara 

fenomen, och den kvalitativa metoden avser att få fram kunskap som ska invertera, uttyda och 

förstå fenomen. Vidare förklarar Patel, Tebelius (1987) att den kvalitativa forskningen bygger 

på att man använder sig av ett inifrån perspektiv, dvs. forskarens värderingar och erfarenheter är 

en förutsättning för att han eller hon ska kunna tolka informationen. I den kvantitativa metoden 

har man istället ett utifrån perspektiv, där man hämtar informationen på ett objektivt sätt. 

Objektiviteten vid informationssamlingen innebär att olika individers värden kan jämföras och 

utgör således en nödvändig förutsättning för kvantitativ bearbetning och analys Patel, Tebelius 

(1987).

3.1.3 Intervjupersoner

Eftersom denna studie handlar att analysera hur den externa kommunikationen ser ut och hur ett 

försäkringsbolag och hur de jobbar med att befästa sin position på marknaden, så har jag valt att 

koncentrera mig på ett försäkringsbolag som fallföretag där jag studera hur 

positioneringsarbetet och den externa kommunikationen fungerar inom detta företag. Min 

ambition har varit att intervjua personer från försäkringsbolaget som jobbar med 

marknadskommunikation, och därför har jag valt ut fyra personer som sitter i marknadsgruppen, 

det var tre män och en kvinna, jag har dessutom valt att anonymisera personerna i detta arbete 

och jag kommer därför att kalla de intervjuade för informant ett, informant två osv. 

Marknadsgruppen är de som sköter marknadsföringen av Svenska Sjö. Intervjuerna ska ge en 

djupare kunskap om hur den externa marknadskommunikationen och positionsarbetet fungerar i 

Svenska Sjö.

3.1.4 Intervjuteknik

Ekström, Larsson (2000) menar att, ”en intervjustudie är inte bara att ställa frågor till folk”. 

Här krävs bland annat bra intervjuteknik, förmåga att sortera stora textmaterial, fallenhet att  

utvinna och analysera och analysera relevant kunskap därur samt god prestations- och 

berättarteknik” (Ekström, Larsson 2000:52). 

Kvale (1997) talar om att den kvalitativa forskningsintervjun liknar ett vardagligt samtal, men 

att den varken är ett öppet samtal eller för den delen strängt strukturerad. Kvale (1997) menar 
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också att den Kvalitativa forskningsintervjun är ämnesorienterad, där två personer talar om ett 

ämne som båda är intresserad av och att den följer en intervjuguide som har vissa teman. 

Trost (2005) talar om att strukturering förekommer i två helt olika företeelser, att i vissa fall 

talas det om att en intervju är strukturerad om svarsalternativen är fasta. Finns det möjlighet till 

öppna svar så anses frågorna vara ostrukturerad. Men strukturering kan enligt Trost (2005) i 

andra sammanhang också ha en annan betydelse, här är en intervju strukturerad om man vet vad 

man vill fråga om, och om frågorna handlar om det specifika ämnet och inte om en massa 

annat. Trost (2005) talar vidare om att termen strukturering dels är kopplad till detaljerna i 

frågorna och deras svarsalternativ, och dels att den är kopplad till studien i det stora hela. Min 

ambition med mina intervjuer är att de ska vara öppna, men strukturerade på så sätt att den 

förhåller sig till ämnet. Till intervjuerna har jag därför gjort en intervjuguide som jag tagit fram 

utifrån böcker om teorier om marknadskommunikation, positionering, relationer och 

varumärke, som jag sedan valt ut vissa delar som jag kan tycka passa in på mitt fallföretag. 

Tanken bakom intervjuguiden var att jag skulle börja med att prata och ställa lite frågor om 

varumärket, hur de ser på det och hur tankarna går kring varumärket, vad de vill att varumärket 

ska stå för. Sedan var min ambition att gå in på hur positioneringen ser ut, hur dem ser på 

dagens position, är det den position de vill ha och i så fall hur de arbetar för att behålla den 

position, eller vill de öka och då hur de arbetar för att göra det, för att sedan gå in på hur 

företaget särskiljer sig mot konkurrenterna. Efter det tänkte jag gå in på hur vida de jobbar med 

omvärldsanalyser, om det finns någon utarbetad plan för detta och hur det ser ut, hur de ser på 

konkurrenterna och hur deras relationer ser ut, med då kunder, konkurrenter och 

samarbetspartners och slutligen då hur de jobbar med den externa kommunikationen och Public 

Relations (PR). 

Min tanke var att intervjuguiden endast var en mall som jag går efter och ser till att jag inte 

missar någon fråga, och att den mer skulle fungera på ett sätt att få igång de intervjuade att 

börja prata. Allt eftersom intervjuerna sedan fortgick så blev det på det sättet att jag hoppade 

fram och tillbaka bland frågorna allt eftersom samtalet fortgick. Det dök också upp flera 

följdfrågor som jag kom på under intervjuns gång, men jag försökte alltid hålla mig efter de 

teman jag valt. 
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3.2 Metodkritik

När jag gjort mina intervjuer så har jag varit tvungen att tro på vad de personer som jag valt att 

intervjua sagt till mig. Ingen av de intervjuade personerna verkade känna något obehag av att 

svara på mina frågor. Jag tyckte att de intervjuade personerna svarade rakt och ärligt och det 

verkade inte finnas någon rädsla alls för att svara på frågorna. Man kan ju alltid diskutera 

intervjuernas tillförlitlighet, då den intervjuade kan känna sig obekväm i situationen eller av att 

personen ifråga inte vågar svara helt ärligt av någon orsak, som till exempel att det dyker upp en 

fråga som den intervjuade tycker känns obekväm. I en enkät undersökning då personen kan vara 

anonym så kan det i så fall vara att så att personen känner sig mer bekväm att svara på frågan, 

då personen kan i lugn och ro, kan svara utan att någon kommer att få veta att det var just den 

här personen som gav det specifika svar. Men jag känner inte att någon av de personer som jag 

intervjuade kände något obehag, åtminstone fick jag uppfattningen att de intervjuade kände sig 

bekväma i att svara på de frågor jag hade. 

Ekström, Larsson (2000) påtalar att det inom vetenskapen ställs höga krav på att vi kan 

underbygga våra påståenden och slutsatser. ”Giltighet (validitet) har ett dokument om det har 

med saken att göra. Tillförlitlighet (reliabilitet) är det om uppgifterna som anges är 

riktigt” (Ekström, Larsson 2000:13). Ekström, Larsson (2000) pratar vidare om att en 

intervjuundersökning har reliabilitet om den är utförd på rätt sätt, den har inga felkällor eller de 

blivit intervjuade inte har svarat oärligt. Ekström, Larsson (2000) menar också att en 

undersökning kan vara giltig men inte tillförlitlig, och vice versa. 

”En undersökning med bara delvis relevanta uppgifter blir inte ett acceptabelt argument 

(empiriskt stöd) oavsett hur hög kvalitet undersökningen har. Dessa två begrepp – giltighet 

(validitet) och tillförlitlighet (reliabilitet) är fundamentala för det vetenskapliga arbetssättet 

oavsett vilka metoder vi använder oss av” (Ekström, Larsson 2000:13). 

Enligt Svensson, Starrin (1996) så har begreppen validitet och reliabilitet relativt bestämda 

former inom den kvantitativa forskningen, men att i den kvalitativa forskningen, så gäller inte 

detta. De menar att det finns flera olika synsätt, som till exempel så finns det dem som inte vill 

kännas vid begreppet validitet för att det är så starkt kopplat till kvantitativ metodik. Men enligt 

Svensson, Starrin (1996) så finns det de som anser att begreppet validitet måste ges en bredare 

och annan innebörd i den kvalitativa forskningen. Svensson, Starrin (1996) menar att man i den 
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kvalitativa forskningen frågar man sig vid prövning av reliabiliteten om det finns något 

”konstant objekt”. De menar att den intervjuades sinnestillstånd kan påverka de svar som ges, 

personen som blir intervjuad kan vid ena tillfället vara nedstämd för att vid det andra tillfället 

vara på ett gott humör. Svensson, Starrin (1996) menar på att reliabiliteten bör ses till 

sammanhanget, den bör alltså enligt Svensson, Starrin (1996) bedömas utifrån den situation 

som råder vid intervjutillfället. Med detta vill Svensson, Starrin säga att reliabiliteten ges en 

innebörd närmar sig validiteten i kvalitativa studien. De fortsätter vidare med att säga att, 

”i den kvalitativa studien kan reliabiliteten inte bedömas utan att samtidigt frågans giltighet 

eller validitet bedömts i vardera av de två situationer där intervjupersonen/informanten 

tillfrågats” (Svensson, Starrin 1996:210). 

Svensson, Starrin (1996) menar alltså att i den kvalitativa studien så är reliabilitet mer 

sammanflätat med validitet, och att de inte kan studeras enskilt som i den kvantitativa 

forskningen, där hög reliabilitet innebär att man får vid upprepad mätning av konstant objekt, 

samma resultat, och validitet fastställs genom att jämföra resultatet med det man valt att 

betrakta som det sanna. Enligt Svensson, Starrin (1996) så ska den kvalitativa forskningen ha 

egna procedurer för att uppnå och pröva validitet. De menar också att validering inom den 

kvalitativa forskningen innebär en kontroll av trovärdigheten, att det finns empiriska belägg och 

att det tolkats på ett rimligt sätt.
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4 Teori

Jag kommer här att redogöra för de teorier som jag har använt mig av till det försäkringsbolag som jag 
valt ut. Jag börjar med att redogöra för lite tidigare forskning. Jag kommer sen att fortsätta med att  
definiera kommunikation för att sedan förklara organisationskommunikation, marknadskommunikation 
och Public Relations, och sedan smalna av med teorier som kan passa in till det avgränsande område 
jag tänkt undersöka.

4.1 Introduktion teorier

Teorier bygger enligt Holm (2002) på antaganden om verklighetens beskaffenhet, alltså 

antaganden om hur det ser ut och fungerar i verkligheten. Teorier kan också enligt Holm (2002) 

vara rivaliserande eller uppfattas som motsägelsefulla. Detta kan bero på att infallsvinkeln på 

problemet som studeras inte är densamma. De teorier jag har valt ska hjälpa mig med min 

frågeställning om hur försäkringsbolag jobbar med sin externa kommunikation för att befästa 

sin position på marknaden och inte drunkna i bruset från konkurrenter. Jag kommer att utgå från 

teorier om organisationskommunikation, positionering och public relations. När jag hämtar 

teorier från organisationskommunikation innefattar det även teorier om 

marknadskommunikation. Tanken är att dessa teorier ska hjälpa mig att analysera mitt 

insamlade material i forma av intervjuer.

4.2 Tidigare forskning

Tidigare forskning om försäkringsbolag har bland annat handlat om hur försäkringsbolag 

marknadsför sig på Internet, då man har tittat på vilka strategier de använder, hur de agerar och 

vilka mål de har med sin verksamhet. Johansson, Örnmark (2000) har här tittat på 

Internetreklam så som annonser och hur deras hemsidor är uppbyggda, man har alltså här tittat 

på Internetmarknadsföring. Annan forskning om försäkringsbolag har handlat om lojalitet i 

försäkringsbranschen, då man tittat på om försäkringsbolagen använder sig av lojalitetsprogram 

för att få lojala kunder, man har alltså tittat mycket på relationsmarknadsföring Morin, Rosell 

(2006). Jag har inte kunnat finna någon tidigare forskning rörande försäkringsbolag och 

båtbranschen, eller för den delen något som kan kopplas till det jag undersökt i denna studie.   
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4.3 Grundbegrepp

4.3.1 Kommunikation

Enligt Larsson (2008) är kommunikation processen för människors kontakt med varandra. Det 

kan i allmänhet som kontakt mellan människor och grupper som samtal eller chatt över Internet. 

Larsson (2008) talar om att det finns två tankebanor i definitionen av kommunikation, där den 

ena tankebanan, handlar om förmedling av olika signaler som till exempel budskap, attityder 

eller känslor mellan en sändare och mottagare. Kontakten är här linjär och mekanisk, beskriver 

Larsson (2008). Den andra tankebanan ser kommunikation som en gemensam aktivitet mellan 

olika parter som deltar enligt Larsson (2008). Här talar man inte om sändare och mottagare utan 

det heter här deltagare. Kontakten här är cirkulär eller spiralformad menar Larsson (2008). Med 

denna syn så här kommunikation en process mellan flera deltagare som tillsammans skapar och 

delar information med syftet att nå ömsesidig förståelse skriver Larsson (2008). Larsson (2008) 

pratar också om envägskommunikation och tvåvägskommunikation, där envägskommunikation 

ses som den linjära tankebanan där budskapet förs över från sändare och budskap, medan 

tvåvägskommunikation kan ses som den kommunikation som sker ömsesidig mellan olika 

deltagare.

4.4 Organisationskommunikation

Med organisationskommunikation så menas det enligt Larsson (2008) om företags, 

myndigheters och andra intresseorganisationers kommunikationshandlingar och interaktioner. 

Men det kan också betyda enligt Larsson (2008), organisationers planerade kontaktformer och 

struktur för hur de ska samverka mellan olika grupper och enheter, både internt och externt. 

Traditionellt sett så har organisationskommunikation enbart gällt den interna kommunikationen 

menar Larsson (2008) men han menar idag så anser många forskare att den också gäller för den 

utåtriktade kommunikationen, det vill säga den externa kommunikationen. Larsson (2008) 

menar att man kan dela in organisationskommunikationen i två delar, då alltså intern- och 

extern kommunikation.

Enkelt kan man säga att intern kommunikation handlar om den kommunikation som sker inom 

företaget eller organisationen, och den externa kommunikationen är den kommunikation som 

företaget eller organisationen kommunicerar utåt. Enligt Larsson (2008) är gränsdragningen 

mellan dessa svårdefinierad. Han menar att det arbete som används för den interna 

17



kommunikationen också används för den externa kommunikationen och den externa har i sin 

tur fått interna knytningar säger Larsson (2008). I detta arbete kommer jag dock inte att lägga 

någon vikt vid den interna kommunikationen utan det jag kommer att belysa är den externa 

kommunikationen. Den externa kommunikationen, som också oftast kallas för PR (Public 

Relations) är viktig enligt Erikson (2007) ur den synpunkt att det kända företag ökar sitt värde i 

omvärldens ögon, antingen då genom ett högt värderat varumärke med hög aktiekurs eller i om 

den har ett bra anseende till exempel hos en myndighet. Den interna och externa 

kommunikationen bör alltså innehålla samma information så medarbetarna vet hur de ska jobba 

och vilka riktlinjer som de ska ha gentemot konsumenterna. Erikson (2007) menar att den 

externa kommunikationen är ett av flera styrmedel för att nå företagets mål gällande anseende, 

värde, försäljning och lönsamhet. Han fortsätter att tala om att företag kan gå miste om 

möjligheter till dialog dels med sin direkta marknad, men även den bredare omvärlden, om man 

inte kommunicerar effektivt.  

4.5 Marknadskommunikation

Marknadskommunikation handlar enligt Dahlén, Lange (2003) om att man försöker skapa 

associationer till varumärket, att ge konsumenterna en bild av märket. Larsson (2008) talar om 

att marknadskommunikation är en av två typer av organiserad kommunikativ verksamhet inom 

organisationer, det är den kommunikation som riktar sig mot kunderna och marknaden menar 

Larsson (2008). Dahlén, Lange (2003) skriver om två saker som är viktiga att ha koll på inom 

marknadskommunikationen, och det är att ha en god bild om kundernas behov och beteenden 

men även att ha bra koll på vad konkurrenterna gör, kommunikationens utformning bygger på 

konsumenternas beteenden menar Dahlén, Lange (2003). Dessa två faktorer är enligt Dahlén, 

Lange (2003) avgörande för att kunna ge det egna märket unika och relevanta associationer. 

Dahlén, Lange talar också om att marknadskommunikation handlar om att man måste i rätt tur 

och ordning identifiera rätt målgrupp, utforma rätt budskap och att kommunicera i rätt kanal.

Erikson (2007) talar om att det finns vissa aspekter inom marknadskommunikationen som är 

viktiga när det gäller att sälja in en produkt eller tjänst till konsumenterna. Den första aspekten 

är insikt, som handlar om utifall konsumenterna vet vad det handlar om eller inte, vad ska de 

göra eller tänka på? Den andra aspekten är bekvämlighet, som handlar om hur vida 

konsumenterna kan se om produkterna eller tjänsterna är enkla? Den tredje aspekten är 

Uttryckssätt, som handlar om hur vida företaget talar ett språk som konsumenterna förstår. Den 

fjärde aspekten är problemlösning, som handlar om hur vida produkten eller tjänsten löser ett 
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tydligt behov. Den femte aspekten är förmågan att övertyga, och som handlar om att man ska 

tala med konsumenterna och inte till dem, det handlar om att behandla konsumenterna som om 

de är intresserade. Den sjätte aspekten är kunskap, och som handlar om hur vida all den 

nödvändiga information, kommer fram till konsumenterna genom företagets sätt att 

kommunicera. Den sjunde aspekten är tillåtelse, som handlar om hur vida företaget underlättar 

för konsumenterna att säga ”ja” för att komma till ett avslut. Med utgångspunkt från dessa 

aspekter så menar Erikson (2007) att företaget måste välja vilka kontaktytor som företaget kan 

styra över med egna resurser.

4.5.1 Varumärkesstrategi

När Erikson (2007) talar om marknadskommunikation talar han också om att använda sig av 

varumärket på rätt sätt, att ha tydliga erbjudanden, då kunderna hellre handlar av ett välkänt 

företag med tydliga erbjudanden eller än ett okänt företag med luddiga erbjudanden. Samma sak 

menar han gälla för medarbetarna då de hellre jobbar för ett välkänt företag som de känner till. 

Erikson (2007) redogör också för två parametrar som ingår i en konsekvent varumärkesstrategi, 

dessa två parametrar är varumärket ur företagsperspektiv och varumärket ur kundernas 

perspektiv. Han menar att man ska definiera varumärket i ett dokument eller en 

varumärkesplattform, där man bygger upp varumärket utifrån företagets perspektiv och ur 

kundernas perspektiv. 

Ur företagets perspektiv menar Erikson (2007) att man bygger upp varumärket ur sex aspekter, 

nämligen Produktattribut, som handlar om att man anger de koncept och produkter eller tjänster 

som företaget erbjuder. Det anges också särskiljande former för samarbeten och särskiljande 

kompetens. Här ska också finnas en analys av olika produkters eller tjänsters sammankoppling 

och hur varumärkets position påverkas enligt Erikson (2007). En annan aspekt är 

märkesidentitet handlar om att man redogör för vad företaget står för, vad som gör de unika, 

vad som händer om företaget expanderar på nya marknader, gör förvärv eller en ny produkt 

eller tjänst, hur medarbetarna bidrar till att skapa märkesidentitet, vilka identitetsbärarna är, till 

exempel företagsmärke, logotyp, symboler etc. Det ska också ingå i märkesidentiteten 

parametrar om medarbetarnas personlighet och självbild, former som rör samarbete med 

leverantörer och kunder, samt kontorslokaler. En tredje aspekt är kärnvärden som handlar om 

att man redogör för de kärnvärden som företaget står för och som särskiljer organisationen 

gentemot kunder samarbetspartners, massmedia, samhälle och medarbetare. Erikson (2007) 

menar att företaget måste klarlägga de kärnvärden som ska kommuniceras ut mot marknaden 
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och på vilket sätt det ska kommuniceras. Att ha tydliga kärnvärden ger stora konkurrensfördelar 

menar Erikson (2007). En fjärde aspekt är Positionering där företaget bygger upp en position 

som önskas utifrån den egna identiteten, gemensamma värden och etiska riktlinjer 

(Positionering kommer vi till längre fram). En femte aspekt är konkret kommunikation med 

marknaden där man anger en plattform för all kommunikation med omvärlden, detta handlar om 

till exempel den visuella kommunikationen i form av logotyp eller uttryck i form av slogans och 

vem som ligger bakom budskapet, alltså själva organisationen eller avsändaren. En sjätte aspekt 

är den interna märkeslojaliteten som handlar om det interna arbetet för att bygga upp ett tydligt 

varumärke, där medarbetarna lever för varumärket och där varumärket är just medarbetarna 

menar Erikson (2007). 

I den andra parametern, varumärket ur ett kundperspektiv, så bygger man upp varumärket 

utifrån engagemang, om det då finns ett engagemang bakom varumärket och företaget så leder 

detta till en starkare och mer varaktig lojalitet från kunderna menar Erikson (2007). Att tar reda 

på vad som kan väcka kundernas engagemang för varumärket. En andra aspekt ur detta 

perspektiv är märkeskänslighet som handlar om hur viktigt varumärket är för kunden, att 

kunden ska känna en viss trygghet i sitt val av varumärke. En tredje aspekt är medvetenhet som 

handlar om kundernas medvetenhet om varumärket, sannolikheten att kunden känner 

samhörighet med märket ökar genom att kunden känner till märket. Ett välkänt varumärke anses 

också representera en bättre produkt eller tjänst menar Erikson (2007). Men han skriver också 

att det är viktigare att vara ”känt för” än att endast vara ”känt”, att tydliggöra vad det är som 

särskiljer det egna företaget mot andra företag. En fjärde aspekt är märkesassociationer som 

handlar om att man associerar till nyckel faktorer som till exempel hög kompetens eller lång 

erfarenhet, som bygger upp ett känslomässigt engagemang hos kunden menar Erikson (2007). 

En femte aspekt är mervärden som handlar om hur kunden upplever formen och innehållet. 

Erikson (2007) menar den funktionella nyttan kombinerat med den känslomässiga upplevelsen 

skapar mervärde för kunden, som i sin tur tydligt särskiljer den egna organisationen mot andra. 

Den sjätte aspekten är märkeslojalitet som handlar om att man ska försöka behålla de nuvarande 

kunderna då det Erikson (2007) menar att det är fem till tio gånger dyrare att försöka fånga nya 

kunder. Han menar här att ju fler kunder som är lojala så behöver man inte lägga ner mer 

kostnader eller resurser på offerter eller försäljning och därmed bli priskänsligheten mindre 

menar Erikson (2007). Han talar om att sköta kommunikationen med kunderna på ett 

ändamålsenligtsätt, om den inte görs det så riskerar kundrelationens fokus hamna på en 

prisdiskussion (Eriksson, 2007).
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4.5.2 Positionering

Dahlén, Lange (2003) menar att positionering går ut på att man ska placera sitt varumärke inom 

sin kategori på ett sätt så att konsumenterna kan förstå vad varumärket står för. De menar att det 

ska vara självklart för konsumenterna vad det är som varumärket erbjuder, varumärkets position 

ska vara fast etsat i konsumenternas huvud. Mårtensson (2009) menar att varumärkets position 

är de associationer som konsumenterna har till varumärket relativt andra varumärken, alltså hur 

likt eller olikt ett varumärke är sina konkurrenter. Genom att man i kommunikationen betonar 

sin identitet eller själ så skapar man enligt Mårtenson (2009) en bild av hur märket relaterar till 

sig övriga märken på marknaden. Dahlén, Lange (2003) talar om att man positionering handlar 

om att man:

1) Arbetar fram visioner och målsättningar som sätts upp för varumärket.

2) Konkretiserar och manifesterar dessa med hjälp av marknadskommunikationsverktyg.

(Dahlén, Lange 2003:221)

 Dahlén, Lange (2003) delar alltså upp arbetet med positioneringen i två delar. Den ena delen 

kallas för strategisk positionering och den andra kallas för taktisk positionering. Det strategiska 

positionering handlar enligt Dahlén, Lange (2003) om att man tydliggör de associationer till 

kategorin för konsumenterna och att man tar reda på vilken position som är den långsiktigt 

hållbar för varumärket. Dahlén, Lange (2003) menar på att det är viktigt att man analyserar sin 

marknad på rätt sätt och att man arbetar fram en välgrundad strategi för positioneringen, annars 

riskerar marknadskommunikationen att bli ineffektiv. Med taktiskt positionering menar Dahlén, 

Lange (2003) att det handlar om hur man ska kommunicera med konsumenterna i enlighet med 

den strategi man valt att använda sig av för att skilja sig från sina konkurrenter. Dahlén, Lange 

(2003) talar också om att man bör göra en positioneringsanalys, där man bör ställa följande 

frågor:

Vilken eller vilka marknader vill vi agera på?

Vilka är våra primära konkurrenter?

Vad vill vi att varumärket ska stå för?

Hur ser vi till att vår(a) målgrupp(er) ser vårt varumärke som det överlägsna alternativet?

Hur säkerställer vi att vi har en bättre position än våra konkurrenter?

(Dahlén, Lange 2003:221)
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Uggla (2006) talar om positionering som ett strategiskt begrepp och om hur strategisk 

positionering handlar om att hitta bra konkurrensstrategier . Uggla (2006) talar om Michael 

Porters modell, där det finns tre generella vinnande konkurrensstrategier, nämligen 

kostnadsledarskap, differentiering och fokusering. Kostnadsledarskap handlar om att man har 

en stark kontroll över kostnaderna där man jobbar för att hålla ned produktions- och 

distributionskostnaderna. Det handlar enligt Uggla (2006) om att man lägger stor vikt vid att ha 

låga priser och bortser från produktanpassning och kvalitet. Den andra strategin, differentiering 

handlar om att särkskilja sitt erbjudande, här erbjuds kunden mer till ett högre pris. Man 

försöker här skapa en positiv känsla av varumärket gentemot konkurrenterna. Differentiering 

kan man till exempel skapa genom en speciell design, teknisk innovation, det kan också bygga 

på forskningsförsprång eller att man har ett allmänt starkt varumärke med lojala kunder, där 

man kan erbjuda något extra till ett högre pris för en avancerad produkt. Den tredje strategin är 

fokusering och handlar om att man fokuserar på ett visst segment, det kan till exempel vara att 

man inriktar sig på konsumenter som inte är priskänsliga och som kan spendera mycket pengar. 

Uggla (2006) talar också om specifik positionering som bygger på att företag inte kan vara 

omtyckt av alla är bra på alla områden utan att det hittar något område som de kan bli riktigt bra 

på, som de fokuserar på och håller fast vid denna kompetens och odlar denna så långt som 

möjligt. Detta kan till exempel vara bra för mindre varumärken där man kommunicerar utifrån 

ett avgränsat attribut. Man väljer att identifiera sig med en egenskap och försöker övertyga 

marknaden om att man är överlägset bäst i just den kategorin Dahlén, Lange (2003). Företaget 

väljer alltså bort en stor dela av marknaden för att specialisera sig just på en sak. Genom att 

företaget väljer att fokusera på ett attribut så menar Dahlén, Lange (2003) att dessa företag kan 

konkurrera med större varumärken, detta genom att man bygger associationer till varumärket 

utifrån det attributet.

Dahlén, Lange (2003) talar också om att man ibland kan behöva förbättra positionen av sitt 

varumärke. De menar att omvärldsfaktorer och marknadstrender kan göra att varumärken och 

produkten eller tjänsten kan förflyttas åt fel håll. Detta har enligt Dahlén, Lange (2003), att göra 

med att konsumenternas beteenden förändras med tiden vilket också förändrar deras 

beslutkriterier vid köp av en speciell produkt eller tjänst. Dahlén, Lange (2003) menar också att 

konkurrenternas bättre position i det här sammanhanget kan ha att göra med att dem har följt de 

förändringar som sker i samhället på ett bättre sätt än det egna företaget. Dahlén, Lange tar 
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också upp fem taktiker som kan hjälpa det egna varumärket att förbättra sin position, dessa 

taktiker är baserade på IDU-modellen (Importance, Delivery och Uniqueness), och bygger på de 

olika beståndsdelarna, alltså Importance (I), Delivery (D) och Uniqueness (U). Dessa taktiker 

tar också hänsyn till konkurrenssituationen på marknaden menar Dahlén, Lange (2003). De fem 

taktikerna är:

Taktik 1: Öka det upplevda värdet på ett attribut för det egna varumärket (D).

Taktik 2: Öka betydelsen (I) av ett attribut som är unikt för varumärket, dvs. där det är bättre 

än konkurrenterna.

Taktik 3: Försvaga det upplevda värdet (D för konkurrenterna) på ett attribut för en 

konkurrent.

Taktik 4: Tillföra ett nytt betydelsefullt (I) attribut till kategorin, ett attribut som blir unikt för 

varumärket.

Taktik 5: Förändra beslutsregeln till förmån för det egna varumärket (IDU).

(Dahlén, Lange 2003:282)

Dahlén, Lange (2003) menar på att den första taktiken är den som lättast att genomföra och att 

den femte och sista är den mest komplicerade och mest svårgenomförd. 

Uggla (2006) talar om repositionering, med det menar han att man försöker förändra sig, man 

förflyttar sin position till en som man tror är mer attraktiv och relevant, och syftet med detta 

enligt Uggla (2006) är att bredda marknaden eller att vitalisera något och på det sättet göra det 

mer attraktiv och relevant. Syftet enligt Uggla (2006) med repositionering kan vara att man vill 

nå ut till en större målgrupp, vitalisera varumärket eller inta flera positioner på marknaden. 

Uggla (2006) fortsätter med att tala tre strategier för repositionering, nämligen segmenterad 

repositionering, som handlar om att man marknadsför de man erbjuder mot ett nytt segment på 

marknaden, konkurrensorienterad repositionering, som handlar om att man försöker vända på 

konkurrenternas styrkor till svagheter. Här försöker man enligt Uggla (2006) att svärta ner och 

blotta konkurrenternas svagheter med hjälp av reklam och kommunikation. Den tredje strategin 

heter imageförändrade repositionering och handlar enligt Uggla (2006) om att man försöker 

förbättra sin image för att kunna nå mer attraktiva marknadssegment. Man försöker göra 

varumärket mer anständigt hos den breda massan. Detta kan vara på grunda av att konkurrensen 

är för hård inom de segment man befinner sig i. Uggla (2006) talar här om att man kan antingen 

försöka förändra sin image på egen hand eller så kan man göra det med ett varumärke som man 
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har som partner och som redan finns i den position som man vill nå. Uggla (2006) menar att 

detta kan vara väldigt svårt att göra själv, beroende på vilken kategori eller bransch man 

befinner sig. Uggla (2006) menar att repostionering kan leda till nya affärsmöjligheter, nya 

segment och varianter av gamla beprövade erbjudanden, den kan skapa en ny större kännedom 

av varumärket och företag. Men det finns också risker menar Uggla (2006), dessa kan vara att 

man tappar trovärdighet då man repositionerar sig flera gånger eller om man repositionerar sig 

med en utomstående partner då företagens kulturer och synsätt kan vara så olika att samarbetet 

inte fungerar.

4.6 Public Relations (PR)

Mårtensson (2009) menar att man på en världskongress för public relations-organisationer 1978 

bestämde sig för att definiera public relations på ett följande sätt: 

”Pr är tillämpningen och vetskapen om att analysera trender, förutsäga deras konsekvenser, ge 

råd till cheferna i företaget och att genomföra planerade aktivitetsprogram som är till gagn 

både för företaget och i allmänhetens intresse” (Mårtensson, 2009:318). 

Mårtensson (2009) fortsätter med att påtala att syftet med PR är att skapa en positiv inställning 

till företaget, en fråga, en ort eller region i sin helhet. Mårtensson (2009) menar att man i 

Sverige hellre använder sig av ordet information än PR och att dess specifika uppgifter handlar 

om att ta hand om pressbevakning, publikationer om företag, krishantering, press releaser, 

speciella evenemang, donationer, sponsring, lobbying, att undersöka intressegruppers 

inställning till ett företag, samt krishantering. Dahlén, Lange (2003) menar att en stor del av PR-

arbetet handlar om proaktiv PR där företag och branschorganisationer, utanför det vanliga 

reklamarbetet, använder sig av massmedier för att nå ut med sitt budskap. Larsson (2002) talar 

om att PR handlar om relationskapande, att skapa goda relationer med företaget. Han talar 

också om att PR kan ses som ett ledningsverktyg som organisationer använder sig av i de 

strategiska relationer och kommunikationsprocesser med interna och externa publiker. Larsson 

(2002) ger en egen definition av PR nämligen att det handlar om: 

”Prioriterade, proaktiva, planerade, publikanpassade/publikpåverkande relationer på 

kommersiella, politiska eller sociala marknader och arenor, där olika frågor (issues) och 

publiker är potentiellt problem- och möjlighetsskapande vilket kan påverka organisationers 

inre och yttre klimat och därmed strategiska handlingsutrymme” (Larsson, 2002:133). 
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Men Larsson (2002) nämner också att det är svårt att dra gränsen för vad som man kan kalla för 

PR, praktiker och forskare har svårt att enas för de skillnader och likheter det finns mellan 

reklam, marknadsföring och PR. Enligt Larsson (2002) kan detta bero på att PR kan ha mycket 

varierande målgrupper och utnyttjar många kanaler, vilket kräver både övertalnings- och 

förståelseskapande verktyg, och att det är svårt att mäta arbetet för att nå de långsiktiga och 

relationsmässiga målen i kostnads- och effektivitetstermer, och att det är svårt att isolera och 

mäta PR-effekter separat från andra händelser och omständigheter.

4.6.1 Teoretiska perspektiv för PR

Enligt Larsson (2008) kan man för att förklara public relations, betrakta det utifrån fyra 

perspektiv, nämligen ett strukturellt, interatktionistiskt, retorisk och en kritisk inriktning. Det 

första perspektivet, det strukturella ställer frågan om vad organisationer gör och hur de arbetar i 

sin informationsverksamhet, detta perspektiv kan delas in två delperspektiv där det ena 

fokuserar på organisations- och ledningsfrågor ett som fokuserar på processteorier och 

processer. Det interaktionistiska perspektivet förklarar hur de fungerar i sina kontakter, den 

handlar om organisationers relationer som består av de personliga kontakter och möten med 

omvärlden. Det retoriska perspektivet studerar vad som sägs, den fokuserar på vad som sägs i 

kommunikationen, den syftar enligt Larsson (2008) på den språkliga dimensionen, och den kan 

användas för att se hur företaget försöker att övertyga konsumenten om att dennes vara eller 

tjänst är det bästa.  Det kritiska perspektivet diskuterar om hur verksamheten skulle kunna 

förbättras, den fokuserar på samhällsansvar, etik och dialog.
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5 Empiri

I detta kapitel kommer jag att redogöra för intervjuerna, och efter det kommer analysen. Intervjuer 
handlade mycket om varumärket Svenska Sjö och hur deras position ser ut på marknaden idag om hur 
deras externa kommunikation ser ut.

5.1 Intervjuresultat

5.1.1 Varumärket

Intervjuerna inleddes med att tala om varumärket Svenska Sjö, vad det står för, vilka 

associationer de vill att det ska och vad som gör Svenska Sjö unikt. Informant ett har varit med 

sedan starten av Svenska Sjö och påtalar att ett av Svenska Sjös problem är att det är en speciell 

försäkringsform, man har begränsad kundkrets på grund av att man bara tar emot kunder som är 

medlemmar i en båtklubb som är med i någon av de båtorganisationer. Detta menar Informant 

ett att det är redan från första början ett problem, eftersom Svenska Sjö inte kan bli större än det 

antalet båtar som är med i dessa båtklubbar, vilket minskar möjligheterna till marknadsföring, 

något som inte konkurrenterna behöver tänka på eftersom dem kan rikta sig till vem som helst 

som har en båt, och detta är ett problem som Svenska Sjö har menar Informant ett. Men den 

stora fördelen är också samma sak, att det finns en politisk vilja bland de människor som känner 

till försäkringsformen, Svenska Sjö har ju låga vinstkrav, vilket Informant ett också menar på 

att detta är det unika med Svenska Sjö, att det egentligen inte ska gå med så mycket vinst utan 

bara gå runt, ambitionen är inte att Svenska Sjö ska ta över hela marknaden, däremot menar 

Informant ett att dem kanske borde ha en liten större del än vad de idag har.

Informant ett menar att de under de senaste åren försökt satsat på att hålla de potentiella 

försäkringstagare medvetna om att detta är deras egen försäkring. Informant ett talade sen också 

om att man kan ha i baktanke att om det går riktigt bra så kan man ju sänka premierna till 

exempel eftersom Svenska Sjö har så låga lönsamhetskrav. Men informant ett menar att det är 

väldigt svårt att få folk att känna för den här försäkringsformen då konkurrensen är tuff från 

andra försäkringsbolag som kan erbjuda att försäkra båten tillsammans med hem- och 

bilförsäkring. Eftersom de kan göra på det sättet så innebär det en fördel på grund av att de kan 

balansera dåliga objekt mot bra objekt. 

Informant ett fortsätter med att tala om att det i varje båtklubb finns eller bör finnas en 

kontaktman som Svenska Sjö kontakter och skickar ut trycksaker till, Informant ett påtalar dock 
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att det nog inte finns en kontaktman i varje båtklubb, men dessa kontaktmän bjuds in på 

informationsmöten där de berättar om det ekonomiska läget, hur båt beståndet ser ut och även 

om risker så som explosioner i motor utrymmen, säkerhetsfrågor och om det går bra för 

försäkringen eller om det går dåligt, sådana saker som borde ligga i deras intresse och som 

borde få dessa människor att känna lite extra för försäkringsformen.

Informant ett fortsatte sen med att tala lite om att Svenska Sjö bygger på den gedigna 

kunskapen som finns i båtklubbarna och att de alltid trott att båtklubbsfolket sköter sina båtar 

bättre än dem som Informant ett kallar för frifräsare, att det i båtklubbarna alltid har funnits 

någon som är expert på någonting så som till exempel motorer eller snickeri och sådana 

kompisar är bra att ha menar Informant ett, som också talade om att man i båtklubbarna hjälper 

varandra med mindre reparationer, men Informant ett påpekar också att detta håller på att ebba 

ut i takt med att samhället håller på att förändras.

”Vi har ju alltid pratat om att man alltid ska agera som om man var i fara på något sätt, man 

ska vara försiktig med båten. Det är ju naturligt för den traditionella typen av båtägare som vi 

kanske i första hand vänder oss till. Det är naturligt för dem att vara rädda om grejorna, det är 

en pärla ”min båt är en pärla”, man går och putsar och gnider på grejorna året  

om”(Informant ett).

Informant ett talade också om den svåra utmaningen att stå inför de förändringar som sker i 

samhället och den förändrade synen på båtklubbarna. Den gamla båtklubbstraditionen från den 

gamla tiden då man ställer upp och hjälpe varandra i båtklubbarna håller på att dö ut, den gamla 

traditionen och synen håller på att försvinna och Informant ett menade här att synen på 

båtklubbarna går mot det sämre. Informant ett menar att det kommit in mer ”vägfolk”, i 

båtklubbarna. 

”Det är folk som har fått för mycket pengar och som tycker det där skulle vara kul och så är 

man ute och leker en sommar eller ett par och traditionen finns inte kvar på samma sätt. Och 

det är sådant som är svårt att möta. Det kan kanske konkurrensen göra på ett bättre sätt eller 

enklare sätt i alla fall, med dem begränsningar vi har”(Informant ett).

På frågan om hur de skulle beskriva de associationer som varumärket Svenska Sjö ska associera 

till, svarade Informant ett med att säga att ett varumärke är lite mer än ett varumärke, Informant 
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ett talade här också om Svenska Sjös logotyp. Själva märket kan ses som ett ankare eller en 

konstig segelbåt eller ”f” för försäkring som seglar omkring menar Informant ett. Den 

symboliserar inte något speciellt som andra, exempelvis Trygg Hansa eller Skandias som 

Informant ett tycker är mycket bra om, utan Svenska Sjös logotyp symboliserar inget utan ser 

bara snygg ut menar Informant ett, det är mer begreppet Svenska Sjö som är intressant. 

Informant ett tycker att Svenska Sjö ska vara hederliga och ärliga, att vinsterna som blir över 

ska gå tillbaka till båtägarna, och att det är detta som Svenska Sjö ska stå för. Informant ett 

påtalar också att kunderna ska känna att detta är deras grej, att de är mer eller mindre delägare i 

det här och att de där igenom också jobbar för försäkringen. Men Informant ett påtalar samtidigt 

att Svenska Sjö ofta blir betraktade som ett vanligt försäkringsbolag, något som de försöker att 

motverka genom aktiviteter som till exempel besöka båtklubbarna. 

På frågan om Svenska Sjö står för det som ni vill, så svarade Informant ett följande:

”Ja det inte tillräckligt i alla fall, vi gjorde en marknadsundersökning där man gjorde en sådan 

här uppmärksamhetsanalys, man frågade i en kommersiell båttidning där man frågade ett visst  

antal läsare om dem hade uppmärksammat vår annonsering, om de visste vad Svenska Sjö stod 

för, och det var 37 eller38 % som förstod vad vi stod för, och sen frågade dem i vår egen 

organisations tidning, då om de visste vad Svenska Sjö stod för och då var det 37 % som 

förstod och det var en lägre andel hos ägarna än vad det var hos marknaden och det var ju lite 

egedomligt, vår annonsering har ju centrerats på organisationernas tidningar. Och med 

budskapet tycker vi som ska passa i organisation tidnings sammanhang. Den senaste lyder 

ungefär som är du trött på att göda ditt försäkringsbolag så tycker vi att du ska titta på oss, jag 

minns inte hur den var formulerad, och sen är det flera olika annonstyper för olika båttyper,  

snabbgående båtar och segelbåtar etc. Vi har alltså försökt att vara någorlunda hederliga i  

våra annonseringar om vad vi säger framför allt. Inte överdriva, det ska man väl antagligen 

göra om man är marknadsförare”.

Informant två påtalar att Svenska Sjö står för trygghet, och fortsätter med att tala om att 

Svenska Sjö vänder sig till ett visst klientel av människor och att målet är att befästa sin 

position bland båtklubbsmedlemmar, där Svenska Sjö ska vara nummer ett, och det borgar ju 

för att Svenska Sjö ska ha attraktiva premier, attraktiva villkor och generös skadereglering. 

Informant två fortsatte att tala om det unika med Svenska Sjö är just det att de endast vänder sig 

till en kategori människor nämligen båtklubbsmedlemmar, och att Svenska Sjö endast sysslar 

med båt, Informant två lägger till att Atlantica sysslar med båt men att de ingår i ett bolag som 
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är ett fullsortimentsbolag, det gör inte Svenska Sjö som endast håller på och är specialiserade på 

båt. När Informant två talade om varumärkets associationer talade Informant två om att Svenska 

Sjö ska associera till det bästa försäkringsbolaget att ha sin båt försäkrad i, det ska vara tryggt 

och skäligt. Informant två tycker också att Svenska Sjö står för det, då Svenska Sjö inte har så 

höga vinstkrav och att man därför heller inte överprisar på något sätt.

Informant tre talar om att varumärket ska stå för båtförsäkring och att man ska tänka på båt, 

men också att Svenska Sjö är ett så starkt varumärke, något som informant tre anser ha med 

profileringen att göra. Informant tre menar att företaget inte gått ut så hårt med 

marknadsföringen tidigare utan att det är något som har kommit den sista tiden. När Informant 

tre talade om vad som gör Svenska Sjö unika så menar Informant tre att Svenska Sjö är ett 

enkelt bolag att ha och göra med, att Svenska Sjö har bra premier, villkor och eftersom det är 

båtorganisationernas egen båtförsäkring så anpassas försäkringen efter båtägarnas önskemål, då 

om flera har samma synpunkt så kan de få igenom sitt önskemål. Angående varumärket 

associationer talade Informant tre om loggan och profilering, där Informant tre menade att 

många kanske inte har en aning om vad det handlar om när de ser loggan, något som Informant 

tre anser handla om att Svenska Sjö inte profilerat sig ordentligt. Någon som varit inne på 

hemsidan och räknat ut premie eller tecknat försäkring kanske vet att det är en båt symbol, men 

Informant tre menade här också att folk nog inte förknippar det med enkelhet eftersom det inte 

riktigt framgår av varumärket.

”Många kunder vet ju inte vad Svenska Sjö är tyvärr. Men vi vill ju att det ska eller att det så 

småningom ska komma fram att det är båtar det handlar om, och det är ju just Sjö som är en 

koppling till vattnet. Vi vill ju att de ska tänka att det är enkelt och att det är bra 

skadehantering. Vi vill ju att kunderna ska tänka att ”Svenska Sjö är så bra att ha och göra 

med”. Och det är ju ofta att det är enkelt, så enkelhet skulle jag nog sätta överst”(Informant 

tre).  

Informant fyra talade om varumärket Svenska Sjö och påtalade att det står båtägarnas egen 

försäkring, som också är en ärlig försäkring. Men Informant fyra talade också om att företaget 

Svenska Sjö är ett litet bolag och att det inte är något självklart varumärke, som till exempelvis 

Trygg Hansa, som Informant fyra tror att de flesta känner igen och vet vad det handlar om när 

de ser deras logga, det gör de nog inte när de ser Svenska Sjös logga, förutom då de invigda, de 

som redan är försäkringstagare och med i båtklubb. Men Informant fyra påtalar också i 
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intervjun att många som är med i båtklubb, vet inte vad Svenska Sjö är och att det är ett 

försäkringsbolag som försäkrar båtar, vilket också är huvudbudskapet som företaget försöker få 

ut. Informant fyra menar i intervjun att Svenska Sjö är självklart för dem som är försäkrade i 

företaget, men ställer sig också frågan hur de kan nå ut utanför den gruppen. Informant fyra 

talade också om att Svenska Sjö bara vänder sig till människor som är medlemmar i båtklubb 

och säger i intervjun att det finns två saker som Svenska Sjö vill, dels att de vill bli större, nå ut 

till dem presumtiva kunder, och dels att göra varumärket Svenska Sjö mer känt bland 

konsumenterna. 

”Det är ju alltid ett antal människor som byter försäkringsbolag eller väljer andra 

försäkringsbolag av olika skäl, och det är ju klart att ju mer kända vi är ju större är möjligheter 

har vi att behålla vår marknadsandel eftersom det är flera som vet att vi finns, men målet är ju 

naturligtvis i vart fall att öka”(Informant fyra). 

Informant fyra talar också om att Svenska Sjö är ett positivt varumärke på grund av att det 

skiljer sig från andra större försäkringsbolag, då man inte har samma vinstkrav, att man kanske 

uppfattar det här ”lilla” bolaget som mer rättvist. 

5.1.2 Positionering

Informant ett talar om att Svenska Sjö inte har som målsättning att ta över hela marknaden för 

det kan dem inte, men påtalar också i intervjun att de ska ha så stor del att de är intressanta, och 

han fortsätter med att tala om att Svenska Sjö har varit lite av en marknadsreglerare då andra 

bolag inte kunnat försämra sina villkor eller höja sina premier. Informant ett medger att detta 

kan vara konstigt ur marknadsförings synvinkel men tycker också att detta är en viktig sak, som 

visar på att Svenska Sjö är bra och att de är ett hot mot andra försäkringsbolag som då måste 

hålla ner sina premier och hålla villkoren på en bättre nivå. Men Informant ett påtalar att 

Svenska Sjös marknadsandel har sjunkit lite och säger att de skulle vilja vara lite större men att 

de i princip inte ska vara så mycket större än så tycker Informant ett.

Informant två talar om att Svenska Sjö och Atlantica ungefär har lika stor del på marknaden och 

att Länsförsäkringar är de största, men påpekar också i intervjun att länsförsäkringar består ju 

av många olika lokala bolag, men att det sammantaget är störst. Informant två talade också i 

intervjun om att Svenska Sjö säkerligen idag har en ca 30 % andel av båtklubbsmedlemmarna, 

och talade vidare om att Svenska Sjös inriktning och önskan, är att bli leverantörer av 
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båtförsäkring till alla båtklubbsmedlemmar. Informant två talade också om i intervjun att det 

som särskiljer Svenska Sjö från andra försäkringsbolag är att Svenska Sjö endast riktar in sig på 

båtklubbsmedlemmar, vilket också är det som gör Svenska Sjö unikt på marknaden. Informant 

två talade också om att det bästa sättet att behålla sin position på marknaden är att ha ett gott 

rykte bland kunderna.

”Den bästa marknadsföringen vi kan få det är när en kund berättar för sin granne på 

båtplatsen hur nöjd han är med skaderegleringen”(Informant två).

Informant tre talade om att Svenska Sjö ligger väldigt bra till men att de känner av 

konkurrensen bland annat med av att andra försäkringsbolag uppvaktat båtklubbar som är 

anslutna till båtorganisationerna. Informant tre påtalar att målet är att de vill behålla den 

kundstocken som de har samtidigt som de vill öka, men att detta är svårt när andra bolag sänker 

sina premier menar hon. Informant tre påpekar i intervjun att det än så länge går bra och att 

företaget försöker anpassa sig efter önskemål som kommer från kunden, och att de försöker 

behålla sina kunder med hjälp av annonsering och att vara delaktiga i andra jippon.

Informant ett talade också om att försöka vara med och synas i olika tävlingar för små 

segelbåtar, och påpekar att man skulle kunna göra av med hur mycket pengar som helst på det, 

men att företaget också har en budget att följa. Budgeten fastställs av båtorganisationerna, och i 

budgeten finns planer för annonsering, trycksaker och konferenser med kontaktpersoner. Sen 

talade Informant ett också om att det under årets gång dyker upp olika saker som till exempel 

sponsring av någon tävling eller verksamhet. Informant ett talade bland annat om en junior 

segling med inhyrda segeljollar där Svenska Sjös emblem kommer att finnas med på seglet, och 

att det kommer att finnas med en banderoll på skrovet. Detta är något som kommer att fortgå 

under en lång period och då kommer Svenska Sjö att få lite publicitet och synas, vilket 

Informant ett ansåg vara något bra. Detta är ytterligare en väg för att nå intresserade människor, 

eftersom det är juniorsegling så menade Informant ett på att föräldrarna antagligen kommer att 

vara med och titta under tävlingens gång och möjligtvis få ögonen för Svenska Sjö, att stödja 

ungdomsverksamheter kan ju ses som något positivt. Informant ett pratade också om att 

Svenska Sjö fått erbjudanden om att sätta sitt namn på stöldskyddsutrustning genom att till 

exempel skriva ”rekommenderad av Svenska Sjö”.
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Informant ett talade också om att Svenska Sjö försöker att ha kundvänlig profil och inte 

ifrågasätta så mycket. En sak som Svenska Sjö försöker marknadsföra som Informant ett talade 

om, är att Svenska Sjö håller väldigt hög kvalité, och att företaget har bra kontakter med varv 

över hela Sverige, och detta trots att det bara finns ett kontor som ligger i Vaxholm i 

Stockholms skärgård, men Informant ett påpekar också i intervjun, att det är svårt att 

marknadsföra god kvalité. Informant ett talade också om att marknadsföra säkerhet som något 

som Svenska Sjö skulle kunna dra nytta av, att om båtbeståndet skulle vara i gott skick så skulle 

man kunna tänka sig att man slapp en del skador. Informant ett påpekar också i intervjun att 

detta var något som Svenska Sjö satsade mycket på i starten. 

”Det var ju båtfolk som byggde upp den här försäkringen och vi visste ju hur det såg ut i våra 

egna båtklubbar och då tog vi fram en del trycksaksgrejor som skulle kunna användas i  

båtklubbarna. Påpeka vad som inte är bra och vad som behövs göra. Det tyckte vi var bra att  

marknadsföra sig själv och säkerhet”(Informant ett).

Informant fyra menade på att de inte är missnöjda med positionen men att de vill öka men att 

det också finns en rädsla för att tappa marknadspositionen av konkurrensskäl. Informant fyra 

talade om att det är väldigt likt en oligopolmarknad, där produkterna är väldigt lika med det är 

få aktörer, och att Svenska Sjö är en udda aktör i den skaran.

Informant fyra talade om att de vill öka med de medel de har, att företaget har som mål med 

marknadsföringen att öka eller åtminstone behålla sina befintliga kunder. Detta talade Informant 

fyra att man kan göra på flera sätt, då antingen att man satsar på att behålla de kunder man har 

idag eller att man försöker få nya kunder men att man då kanske tappar några av de kunder man 

idag har, men att man ändå behåller sin marknadsandel. Informant fyra talade också om att det 

som särskiljer Svenska Sjö mot andra bolag är att man endast riktar sig till båtklubbmedlemmar 

och att man bara arbetar med en produkt som också kan vara en fördel för Svenska Sjö att 

företaget endast försäkrar båtar. 

”Vi vänder oss bara till båtägare, vi har inga andra försäkringar, vi kan bara båt, men vi kan 

det ganska så bra. Vi har kunskap om båtar, vi kan ställa de rätta frågorna och de är ju en stor 

fördel att vi bara håller på med en produkt”(Informant fyra). 
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5.1.3 Omvärldsanalys

Informant ett talade om att Svenska Sjö följer vad som händer på marknaden och hur 

positionerna skiftar, man ser om något försäkringsbolag blivit större medan något annat 

minskat. Men Informant ett påtalar också samtidigt att det händer väldigt lite under ett år och att 

man måste se det i ett längre perspektiv, och påpekar att den statistik som finns handlar om 

dagsläget. Informant ett påtalar att det inte görs någon analys men att det skulle vara intressant 

att göra. 

Informant tre talade också om att det inte görs någon omvärldsanalys och säger samtidigt att 

man skulle behöva gå ut och profilera sig mer, men påtalar också att detta handlar också om 

ekonomi, vad man har för budget och hur vida ägarna är nöjda med att behålla den kundstock 

man har eller om man vill öka.

Informant fyra talade om att det görs en viss form av omvärldsanalys men inte på något 

vetenskapligt sätt. Informant fyra påtalar att de håller koll på vad konkurrenterna gör i form av 

att se på annonser och ser hur deras premiesättning ser ut, men påpekar att det inte finns någon 

utarbetad plan för detta som de senare analyserar men att de håller koll på annonser och 

premiesättningen, men tillägger också att försäkringarna är väldigt lika och att premierna är 

väldigt viktiga. Informant fyra talade också om att Svenska Sjö har ett samarbete med 

Gjensidige försäkring har bil- och hemförsäkring, då om man har försäkrat båten i Svenska Sjö 

så kan man få ett lite förmånligare pris hos Gjensidige, och detta menade Informant fyra på att 

det är ett sätt att koppla ihop med andra försäkringar och att detta är ett sätt att bli helkund i 

Svenska Sjö.

5.1.3.1 Konkurrenter

Informant ett påtalar i intervjun att den största konkurrensen kommer från Atlantica som ingår i 

Moderna försäkringar och Länsförsäkringar. Informant ett talade om att Länsförsäkringar har en 

helt annan, mer individuell premiesättning än Svenska Sjö då de agerar som flera olika lokala 

bolag runt om i landet, samtidigt som de kan teckna försäkring för hem, bil osv. Informant ett 

talade också om att Svenska Sjös expertis är till fördel. 

Informant två talade också om konkurrenter och påtalar att Atlantica och IF är arga 

konkurrenter som jagar Svenska Sjö med blåslampa, då de är ute och uppvaktar sådana 

båtklubbar som är anslutna till båtorganisationerna, som också är Svenska Sjös målgrupp. Men 
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Informant två talade också att det stora intresset för de försäkringsbolagen, ligger inte i 

båtförsäkringen utan att få bil- och hemförsäkring. Atlantica ingår som tidigare nämnts i 

Moderna Försäkringar där de också tecknar bil- och hemförsäkring.

Informant tre talade också om konkurrenter och säger att IF är en stor konkurrent eftersom de 

just nu har en kampanj som de uppvaktar båtklubbarna med, men Informant tre menade på att 

det inte kommer vara så hela året utan att det skiftar. Informant tre talade också om att Svenska 

Sjö ofta snappar upp missnöjda kunder från andra försäkringsbolag och att finns mycket att göra 

i just denna fråga.

5.1.4 Extern kommunikation

Informant tre menade på i intervjun att den externa kommunikationen är låg, men att det också 

handlar om pengar och budget. Informant tre talade också om att många inte vet vad Svenska 

Sjö är, och att Svenska Sjö borde ha någon som åker ut och besöker båtklubbarna på kvällar och 

helger för att göra reklam för företaget. Men Informant tre påpekade också att det inte finns 

någon personal för att göra det, men att det kanske skulle vara värt att ha det. Informant tre 

fortsatte att tala om att de kommunikationskanaler som Svenska Sjö använder sig av är 

båttidningar, annonser på båtklubbars hemsidor och mindre jippon. Sponsring sker inte i någon 

stor utsträckning, bara någon ungdomssegling men det är inget som hör till vanligheten.

Informant fyra talade också om den externa kommunikationen och att den mestadels sker 

genom annonser i båttidningar och båtklubbsbladen, båtpressen är den viktigaste 

kommunikationskanalen, det är där som företaget lägger de stora kostnaderna. Informant fyra 

talade också om att Svenska Sjö har baners och annonsering på båtklubbarnas hemsidor som då 

länkar till Svenska Sjös hemsida. Informant fyra påtalar också att många försäkringar tecknas 

på Svenska Sjös hemsida, och att om man söker på Google så hamnar Svenska Sjö väldigt högt 

upp på listan, om man söker på båtförsäkring, och att detta är något som företaget har en 

möjlighet att sälja mer. Informant fyra menade att det sker i allt större omfattning och att det 

hela tiden sker en ökning av människor som tecknar försäkring via Internet.

Informant ett talade om att den externa kommunikationen har förändrats väldigt mycket och att 

den fortfarande håller på att förändras. I början så delade Svenska Sjö helt enkelt ut en broschyr 

med ett inbetalningskort i där kunderna fick fylla i sina uppgifter om båten och betala in själv. 
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Idag så sker det mesta via Internet, ca 75 % av alla försäkringar som tecknas sker via Internet 

menade Informant ett, och fortsätter med att säga att detta skulle man kunna utveckla mera. 

Informant fortsatte att tala om att Internet är bra, men att det också är ett överskattat medium 

eftersom det går ut på att man själv söker upp det man letar efter, och det är ju inte säkert att 

man söker Svenska Sjös väg, det är ju inte säkert att Svenska Sjö hamnar högst upp när man 

söker på Google eller Yahoo, menade Informant ett. Informant ett fortsatte med att tala om att 

företaget har talat om att använda sig av sökoptimering och menade på att det är en 

kostnadsfråga och att man måste vara lite listig för att undvika de där kostnaderna. 

Informant två talade också om Internet och om hur många affärer som görs över Internet, och 

talade om att 60 % av de försäkringar som tecknas, görs via Internet. Informant två talade också 

om sökoptimering och påpekade att Svenska Sjö hamnar högst upp, efter dem som har betalt för 

att ligga där, och detta handlade enligt Informant två om att Svenska Sjö har annonser på många 

båtklubbars hemsida men även på andra hemsidor som har med båt att göra, men tillade också 

att det möjligtvis skulle kunna vara en idé att rekrytera någon för att hamna högst upp på dessa 

sökmotorer.

Informant tre däremot menade på att Svenska Sjö hamnar högt uppe på sökmotorerna och att ju 

mer båtklubbarna lägger upp Svenska Sjös annonser och baners så hamnar företaget högre upp 

på sökmotorernas sidor, så informant tre ansåg att företaget inte behöver lägga ner pengar på att 

ta in någon extra för det.

5.1.4.1 Public Relations

Informant ett talade om att företaget inte har hittat något bra sätt att utföra Public Relations 

(PR), men att de har haft träffar med varvsfolk, där de bjudit på en trevlig kväll, och att det kan 

vara en typ av PR, då Informant ett menade på att varvsfolket då kan komma ihåg Svenska Sjö 

när de ska reparera något som är försäkrat i företaget. Informant ett menade på att detta är något 

som Svenska Sjö har haft nytta av, men att Svenska Sjö inte har varit allt för aktiva med detta. 

Informant ett fortsatte med att tala om att de bara haft några träffar där de bland annat åkt färja 

till Åland och att det förekommit några träffar i Stockholm. Informant ett menade att detta är 

det mest synliga PR-aktiviteter som företaget har bedrivit.
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Informant två talade också om PR och att den är begränsad, då han menade att företagets 

kontakt med kunderna i stort sett är ett försäkringsbrev och ett inbetalningskort, men Informant 

två påtalade också att Svenska Sjö finns med på mässor och att företaget emellanåt är ute och 

besöker båtklubbarna men bortsett från det så har företaget inte så mycket mer. Informant två 

påpekade också att om man kan hitta bra kanaler så skulle man kunna utveckla det, som då till 

exempel att man inleder ett samarbete med några välbesökta fritidsbåtshamnar under 

sommarmånaderna, då man betalar för att få synas med baners längs med bryggorna eller något 

liknande. 

Informant tre talade också om PR och påtalade att det handlar om pengar och skulle vilja se att 

lite extra pengar skulle gå till sponsring, då man enligt Informant tre skulle kunna vara med vid 

olika idrottsevenemang med skyltar. Informant tre menade på att det är mest mässor, som till 

exempel Allt för sjön, som Svenska Sjö är med på. 

Informant fyra menade på att PR antagligen är något som Svenska Sjö är alldeles för dåliga på 

att använda. Men Informant fyra talade här också om att detta handlar om att man byter nivå, att 

man går från att bara finnas till, att om man vill teckna försäkring hos Svenska Sjö så är det bra, 

eller så menade informant fyra om att man vill öka och ta en större del av marknaden. Informant 

fyra påtalade också att man behöver ha något att skriva om för att bedriva PR, det måste finnas 

några nyheter. Informant fyra menade också på att man kan ha olika aktiviteter runt omkring, 

men påtalade samtidigt att detta är något som företaget är för dåliga på. Enligt Informant fyra så 

är den största utmaningen att få namnet Svenska Sjö känt, och fortsatte med tala om att Internet 

kommer vara en viktig del av det, då enligt Informant fyra fler och fler kommer att använda sig 

av Internet, och hittar man inte företaget där så blir det väldigt svårt. Informant fyra menade 

också på att han tror att Svenska Sjö idag har ett bestånd av lite äldre människor som känner till 

Svenska Sjö genom båtklubbar, men talade också om att båtlivet står inför en 

generationsväxling där det kommer in fler yngre som går i båttankar och som då kommer att 

behöva en försäkring. Här menade då Informant fyra att det kanske inte är lika självklart, för 

dessa yngre att söka Svenska Sjö. Informant fyra menade då att företagets Internet satsning ska 

göra det lättare för dem att hitta Svenska Sjö, då den traditionella försäljningen via båtklubbarna 

blivit allt svagare. Informant fyra talade om att det är viktigt att synas på sådana ställen där det 

finns människor som antingen bara är intresserade av båtar, eller intresserande av att köpa båt. 
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6 Analys

Jag kommer här att analysera mitt empiriska material från föregående kapitel, utifrån de teorier som 
jag valt. Jag har strukturerat upp min analys efter min problemdiskussion och mina frågeställningar 
som jag ställde i första kapitlet. 

6.1 Marknadskommunikation i Svenska Sjö

Efter att intervjuat representanter från mitt fallföretag så framkommer det av intervjuerna att 

den externa marknadskommunikationen skulle kunna utvecklas. De representanter jag har 

intervjuat påtalar att de står inför nya utmaningar i takt med att samhället förändras, och att 

båtlivet står inför generationsväxling, att de ungdomar som nu växer upp och skaffar båt ser 

båtklubbarna på samma sätt. Synen på båtklubbarna förändras och de gamla traditionerna är på 

väg att försvinna, dessa förändringar går mot det sämre, menade en av informanterna. En av 

informanterna talade också om att de ombud för Svenska Sjö som finns i båtklubbarna inte 

längre har samma intresse som förr, att ombuden inte längre har samma intresse att hjälpa till 

med att marknadsföra Svenska Sjö. En annan av informanterna talade om samhällets 

förändringar och att detta också påverkar båtklubbsverksamheten i allra högsta grad, att många 

människor som skaffar båt idag inte har samma genuina intresse av båt som utan mest tycker 

det skulle vara kul att åka lite båt några somrar, och därför heller inte har något större intresse 

av själva båtklubbarna. Varför detta är viktigt är för att en stor del av Svenska Sjö 

kommunikation med konsumenterna har skett via ombud på båtklubbar, men att det håller på att 

förändras i takt med att samhället förändras. Idag sker en stor del av den externa 

kommunikationen via båttidningar och båtklubbars hemsidor och en av informanterna påpekade 

i intervjun att den viktigaste kommunikationskanalen är båtpressen. Sättet att kommunicera 

håller på att förändras eftersom konsumenternas beteenden också förändras. Detta är något som 

Dahlén, Lange (2003) också påpekar att kommunikationen med konsumenterna bygger på 

konsumenternas beteenden och behov. Dahlén, Lange (2003) talar också om att man i 

marknadskommunikationen måste i rätt tur och ordning måste identifiera målgruppen, utforma 

rätt budskap och kommunicera i rätt kanal. Dahlén, Lange menar här att man måste använda sig 

av den kanal som också målgruppen använder sig av, där målgruppen befinner sig och där är 

mottagliga för budskapet. Av vad informanterna svar så kan jag tolka det som att deras 

viktigaste val av kommunikationskanal håller på att förändrats, den har gått från att 

marknadsföra sig genom ombud på båtklubbar till att man mer jobbar med annonser i tidningar 

och att man använder sig av mer av Internet. Informanterna påpekade också att de flesta 

försäkringar som tecknas görs idag via Internet. En av informanterna säger att det är ca 75 % av 
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alla försäkringar som tecknas, görs över Internet, en annan säger att det är ca 60 %. Klart är i 

alla fall att mer än hälften av alla försäkringar tecknas via Svenska Sjös hemsida, och en av 

informanterna menade på att Internet kommer att spela en stor roll och kommer vara en viktig 

del och kanal i kommunikationen mot konsumenterna, då informanten menade på att allt fler 

yngre som skaffar båt använder sig av Internet för att söka efter försäkring. En av informanterna 

menade dock att Internet är ett överskattat medium då det handlar om att konsumenterna själva 

söker upp det dem vill ha, istället för att man själv som företag söker upp kunden, informanten 

menade här på att man är aktiv som marknadsförare, då man själv söker upp kunden. Så 

samtidigt som det finns en viss tro på Internet finns det också en viss skeptisk mot det.

6.1.1 Kommunikation av varumärket

När informanterna i intervjuerna talade om varumärket Svenska Sjö och vad det stod för var det 

tre saker som jag uppfattade som viktiga i kommunikationen av varumärket, nämligen trygghet, 

enkelhet och ärlighet. I teorikapitlet tar jag upp Erikson (2007) då han talar om att bygga 

varumärket ur kundens perspektiv där han tar upp en aspekt som är märkeskänslighet som 

handlar om hur viktigt varumärket är för kunden, att kunden ska känna en viss trygghet i sitt val 

av varumärke. Informanterna talade om att Svenska Sjö ska vara enkelt, tryggt och ärligt, enkelt 

så vida att Svenska Sjö ska vara ett lätt företag att ha och göra med, det ska vara tryggt då det är 

ett bolag som bara vänder sig till båtägare och som är specialiserade på det och det ska vara 

ärligt då de inte har så höga vinstkrav, då de inte överprisar på något sett och att en del av den 

möjliga vinst, bör gå tillbaka till båtägarna menar en av de intervjuade. På frågan om 

informanterna tyckte att Svenska Sjö stod för det som de tyckte att det skulle stå för utåt, så 

menade en av informanterna att Svenska Sjö stod för trygghet, medan en annan menade på att 

Svenska Sjö inte var tillräckligt känt och att många människor inte känner till Svenska Sjö och 

därigenom inte känner till vad Svenska Sjö står för, ett problem som flera av informanterna 

påpekade. Det som jag tolkar av informanternas utsagor är att Svenska Sjö är ett litet och 

ganska okänt företag och att det är i stort sett bara de som är försäkrade i Svenska Sjö som vet 

vad Svenska Sjö är och vad det står för. En av informanterna menade på att den stora 

utmaningen ligger i att få varumärket Svenska Sjö känt bland konsumenterna. Som jag tidigare 

tog upp i teorikapitlet så talar Erikson (2007) om att bygga upp varumärket ur kundernas 

perspektiv, där han talar om olika aspekter som man bör ta hänsyn till, som till exempel en 

aspekt som handlar om medvetenhet, kundernas medvetenhet om varumärket, där han menar 

att, sannolikheten att kunden känner samhörighet med märket ökar genom att kunden känner till 

märket. Erikson (2007) menar också att ett välkänt varumärke anses också, representera en 
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bättre produkt eller tjänst. Han skriver också att det är viktigare att vara ”känt för” än att endast 

vara ”känt”, att tydliggöra vad det är som särskiljer det egna företaget mot andra företag. 

Informanterna menade också på att många av de kunder som de idag har, inte heller vet att de i 

princip är delägare och kan vara med och påverka försäkringen genom sin båtklubb. Detta trots 

att företaget de senaste åren försökt att arbeta för att hålla sina försäkringstagare medvetna om 

att de i princip är delägare i försäkringen. Men informanterna menade också på att det är 

mycket tufft att få människor att känna för Svenska Sjö och dess försäkringsform då 

konkurrensen är väldigt tuff. I teorikapitlet tar jag upp sju aspekter som Erikson (2007) menar 

på är viktiga i marknadskommunikationen, och där två av de aspekter jag kan tycka passa in 

här, nämligen den första aspekten som just handlar om insikt, hur vida konsumenten vet vad det 

handlar om eller inte. En andra aspekt Erikson (2007) tar upp är bekvämlighet, och tar just upp 

hur vida konsumenterna uppfattar produkten eller tjänsten som enkel att använda, något som en 

av informanterna ville att just Svenska Sjö ska stå för, att det ska vara enkelt att använda sig av 

Svenska Sjö.

6.2 Positioneringsarbetet i Svenska Sjö

Av det empiriska materialet jag har så tolkar jag det som att Svenska Sjö inte är riktigt nöjda 

med sin position på marknaden. En av informanterna påtalade att Svenska sjö har som 

inriktning och önskan att bli leverantörer till alla båtklubbsmedlemmar, övriga informanter 

menade på att Svenska Sjö vill bli lite större än vad de idag är, men dock inte så mycket mer, 

vilket jag kan tolka som om att Svenska Sjö är inte är missnöjda med dagens position på 

marknaden, men att företaget ändå vill ha en liten större del av marknaden. Men som jag 

tidigare nämnde så framgår det i det empiriska materialet att det är ett problem att Svenska Sjö 

inte är så välkänt bland konsumenterna. Nästan samtliga intervjuade informanter påpekade 

detta, och som jag har med i teorikapitlet påpekar också Erikson (2007) att kunder hellre 

handlar av ett välkänt varumärke än ett okänt, och därför är det viktigt att man i 

marknadskommunikationen använder sig av varumärket på rätt sätt och har klara och enkla 

budskap. Som jag också tidigare har nämnt i teorikapitlet så menar Dahlén, Lange (2003) att det 

är i positioneringen som placerar sitt varumärke i sin kategori på ett sätt så att konsumenterna 

kan förstå vad det står för. Mårtensson (2009) påtalar som jag nämnde i teorikapitlet att 

varumärkets position är de associationer som konsumenterna har till ett varumärke relativt 

andra varumärken. Informanterna menade på att det som särskiljer Svenska Sjö mot andra 

försäkringsbolag är att Svenska Sjö endast riktar in sig på båtklubbsmedlemmar, företaget håller 

endast på med en produkt vilket bidrar till att Svenska Sjö blir specialister på just den 
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produkten, och att man genom låga vinstkrav kan hålla ned premierna. En av informanterna 

menade att Svenska Sjö ska associera till det bästa försäkringsbolaget att ha sin båt försäkrad i. 

I teorikapitlet tar jag upp från Uggla (2006), Michael Porters modell där han skriver om tre 

konkurrensstrategier, denna modell tänkte jag applicera på Svenska Sjö, då jag ser mig kunna ta 

delar av de olika strategierna för att applicera på Svenska Sjö. Den första strategin handlar heter 

kostnadsledarskap och handlar om att man lägger stor vikt vid låga priser, men bortser från 

produktanpassning och kvalité. Denna strategi tycker jag man kan applicera då Svenska Sjö 

delvis försöker hålla ned premierna på grund av låga vinstkrav, och då Svenska Sjö använder 

sig av premietabeller som där man endast tar hänsyn till ett visst antal kriterier som om kunden 

har segelbåt eller motorbåt, om motorbåten har utombordare eller inombordare och hur många 

knop båten gör. Man kan därför här säga att Svenska Sjö har bortsett från produktanpassningen. 

Kvalitén är dock något som Svenska Sjö inte säger sig bortse från eftersom man endast sysslar 

med att försäkra båtar så ser man sig själv som en specialist på det. Därför kan även den andra 

strategin appliceras här nämligen differentiering, som handlar om att man särskiljer sig 

gentemot andra företag och försöker skapa en positiv känsla av företaget, detta kan då vara att 

man särskiljer sig från andra försäkringsbolag då man endast sysslar med att försäkra båt, 

medan andra försäkringsbolag ofta sysslar med flera olika typer av försäkringar så som bil- och 

villaförsäkring. Man kan också tolka det som att de försöker skapa en positiv känsla av att man 

har låga vinstkrav. Den tredje strategin är fokusering och här menar Uggla (2006) att man 

inriktar sig på ett visst segment, vilket jag då tycker man också kan applicera på Svenska Sjö då 

man endast riktar in sig på just människor som är medlemmar i en båtklubb som är ansluten till 

någon av de båtorganisationer jag nämnde i början på empiri kapitlet. 

Som jag skrev i teori kapitlet så talar Uggla (2006) också om specifik positionering som handlar 

om att ett företag hittar ett område som man fokuserar på och kan bli riktigt bra på, som kan 

vara bra för små varumärken som kommunicerar utifrån ett avgränsat attribut. Som 

informanterna nämnde i empirikapitlet så är Svenska Sjö ett litet företag som konkurrerar med 

stora försäkringsbolag om att försäkra fritidsbåtar. Därför tycker jag man kan applicera specifik 

positionering på Svenska Sjö då de till skillnad från många av de stora försäkringsbolagen 

endast inriktar sig på att försäkra fritidsbåtar, och då man kallar sig för specialister på båtar. 

Dahlén, Lange (2003) menar att företaget kan konkurrera med större varumärken genom att 

företaget väljer att fokusera på ett attribut, detta genom att företaget bygger associationer till 
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varumärket utifrån det attributet. Svenska Sjö kan ses som ett sådant mindre varumärke som 

specialiserar sig på ett attribut. 

6.3 Public Relations (PR) i Svenska Sjö

På frågan hur vida Svenska Sjö jobbar med PR tolkar jag informanternas svar på att Svenska 

Sjö inte hittat några bra kanaler för det men att företaget också varit för dåliga på att använda 

sig av det. En av informanterna menade på att om man kunde hitta bra kanaler för PR så skulle 

man kunna utveckla det. Den PR som bedrivs enligt informanterna sker mestadels på mässor då 

företaget är med och visar upp sig. I teorikapitlet tar jag upp Larsson (2002), som talar om att 

PR handlar om relationsskapande, att skapa goda relationer med företaget. Han talar också om 

att PR kan ses som ett ledningsverktyg som organisationer använder sig av i de strategiska 

relationer och kommunikationsprocesser med interna och externa publiker. En av informanterna 

påpekade att det också har hänt att företaget bjudit med varvsmänniskor på träffar som till 

exempel Ålands kryssning då man bjuder med varvsmänniskor och man pratar om 

verksamheten och därigenom bedriver lite PR-verksamhet. Detta kan beskrivas utifrån det 

interaktionistiska perspektivet, som jag tar upp i teorikapitlet och som förklarar hur företaget 

fungerar i sina kontakter, den handlar om organisationers relationer som består av de personliga 

kontakter och möten med omvärlden menar Larsson (2008). Annars menade informanterna att 

det i övrigt inte har skett så mycket PR- arbete och samtliga informanter menade här på att detta 

är något som de skulle kunna bli bättre på. 

En av informanterna påpekade också här att det handlar lite om man vill byta nivå, från att bara 

finnas till och gå runt, att så länge kunderna vill teckna försäkring i Svenska Sjö så är det bra, 

eller om man som företag vill växa och ta en större del av marknaden. I teorikapitlet har jag 

med konsekvent varumärkesstrategi där Erikson (2007) talar om att bygga upp varumärket ur 

kundperspektiv så påpekar han att det är fem till tio gånger dyrare att försöka fånga in nya 

kunder än att satsa på att behålla de kunder man har idag. 

Vad jag kan tolka från informanterna svar så finns det idéer om hur PR skulle kunna bedrivas 

av Svenska Sjö, som till exempel att de samarbetar med välbesökta gästhamnar där de betalar 

lite pengar mot att få synas ut med bryggorna, eller att företaget går ut med ett pressmeddelande 

av någon skada som de hanterat på ett bra sätt, menar de intervjuande. I teorikapitlet tar jag upp 

Dahlén, Lange (2003), som menar att en stor del av PR-arbetet handlar om proaktiv PR där 
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företag och branschorganisationer, utanför det vanliga reklamarbetet, använder sig av 

massmedier för att nå ut med sitt budskap.

7 Diskussion och slutsatser

Jag kommer i detta sista kapitel att redogöra för de slutsatser som jag kommit fram till av den 
genomförda studien. Jag kommer att börja med att reflektera lite över Svenska Sjös 
marknadskommunikation, för att sedan gå vidare och besvara mina forskningsfrågor. Jag kommer även 
i slutet av detta kapitel att ge förslag till fortsatt forskning.

7.1 Reflektion över Svenska Sjös marknadskommunikation

Utifrån min studie som jag gjort, så kommer jag här att reflektera lite över hur Svenska Sjö 

arbetar med marknadskommunikationen och positioneringsarbetet. Eftersom Svenska Sjö är 

båtklubbarnas egen försäkring så har den mesta kommunikationen mot konsumenterna skett via 

båtklubbar. Det är nu först på senare tid som man börjat marknadsföra sig på andra sätt, så som 

att annonsera i båttidningar och hemsidor relaterade till båtar, till exempel som maringuiden. 

Informanterna påtalar också i intervjuerna om samhällets förändringar och hur detta påverkar 

båtklubbarna idag, då de talar om att intresset från båtklubbarna att marknadsföra Svenska Sjö 

har svalnat. Detta svalnande intresse innebär ju att Svenska Sjö måste finna nya vägar för att 

enkelt och effektivt kunna marknadsföra sitt varumärke. I intervjuerna talar informanterna en 

hel del om Internet, där en av informanterna också påtalar att Svenska Sjö i framtiden kommer 

att satsa mer på Internet. Men det finns också en viss skepsis mot Internet, då en av 

informanterna tycker det är överskattat, medan en annan av informanterna tror att Internet 

kommer att spela en viktig roll i framtiden. 

Jag håller med om att jag tror att Internet kommer spela en stor roll i framtiden, på grunda av att 

jag tror fler och fler kommer att använda sig av Internet som medium för att söka efter diverse 

saker som till exempel försäkring. Det framgår också i intervjuerna att fler och fler tecknar 

försäkring över Internet och mer av hälften av alla försäkringar som tecknas i Svenska Sjö görs 

över Internet. Detta kan enligt min mening användas som ett argument för att Internet kommer 

att spela en stor roll i framtiden. Sökoptimering är något som Svenska Sjö inte använder sig 

idag men att en del av de intervjuade menar på att detta skulle kunna vara något att använda sig 

av, dock påtalar en av de intervjuade att Svenska Sjö redan hamnar högt uppe på listan om man 

söker efter båtförsäkring, och menar därför att sökoptimering inte behövs. Min personliga åsikt 

på denna punkt är att jag tror att sökoptimering också kommer bli viktigare, då jag tror fler 

företag också kommer att använda sig av sökoptimering i och med att fler människor kommer 
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att välja Internet till att söka efter produkter och tjänster. Mycket handlar dock om pengar och 

budget, hur mycket man villig och hur mycket kan lägga på sådana tjänster som sökoptimering.

7.2Svar på forskningsfrågor

7.2.1 Hur arbetar man med den externa marknadskommunikationen i 

Svenska Sjö?

Av den genomförda studien jag har gjort så framgår det att arbetet med Svenska Sjös 

marknadskommunikation mestadels består av annonser i båttidningar och båtklubbarnas egna 

tidningar, man har även satsat på trycksaker som man skickar ut till båtklubbarna. Företaget 

satsar också mycket på Internet då man annonserar på båtklubbarnas hemsidor och andra sidor 

som är båtrelaterade. Man har också en hemsida där man kan räkna ut sin premie, teckna 

försäkring, läsa villkor och göra skadeanmälningar. Public Relations är något som Svenska Sjö 

enligt de intervjuade är för dåliga på. Public Relations eller PR har enligt Mårtensson (2009) 

som syfte att skapa positiva inställningar till företaget. Den PR Svenska Sjö sysslar med handlar 

mestadels om att stå på mässor, man har också bjudit in folk från olika varv och marinor för 

träffar. Detta är något som jag tycker skulle kunna gå att utveckla och efter att ha intervjuat 

representanter för företaget så finns det idéer om hur det skulle kunna använda sig av PR. I 

empirin framgår det att båtlivet står inför en generationsväxling och att de gamla 

båtklubbstraditionerna håller på att dö ut, att båtklubbarnas intresse för att marknadsföra 

försäkringen har svalnat så kan det vara bra enligt min mening att utveckla PR- arbetet.

7.2.2 Hur ser arbetet ut med positioneringen av varumärket Svenska Sjö?

Svenska Sjö vill positionera sig som det bästa försäkringsbolaget att ha sin båt försäkrad. Av 

empirin som jag samlat in i form av kvalitativ intervjuer så framkommer det tre tydliga saker 

som Svenska Sjö de intervjuade vill att Svenska Sjö ska associera till, nämligen trygghet, 

enkelhet och ärlighet. Trygghet för att Svenska Sjö endast försäkrar båtar och är specialiserade 

på båtar. Enkelhet för att Svenska Sjö är ett bolag som är enkelt att ha och göra med och att det 

enkelt att teckna sin försäkring hos Svenska Sjö. Ärlighet står för att det är skäligt, Svenska Sjö 

har inte samma vinstkrav som andra försäkringsbolag och att grundtanken är att företaget inte 

ska ge några stora vinster utan en del av vinsten ska i så fall gå tillbaka till båtägarna, som också 

i princip är delägare i försäkringen genom att de har sin båt försäkrad i Svenska Sjö och att de 

igenom sin båtklubb kan vara med och påverka försäkringen. Av empirin framgår det dock att 

de flesta av försäkringstagarna nog inte är medvetna om att det, utan att försäkringstagarna 
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förmodligen ser Svenska Sjö som vilket försäkringsbolag som helst, vilket då kan tolkas som att 

budskapet inte har kommuniceras ut fullständigt eller på rätt sätt.

7.2.3 Hur kan Svenska Sjö förbättra sina kommunikationsinsatser och 

positioneringsarbete i framtiden?

Jag kommer nu att försöka svara på min sista forskningsfråga och komma med förslag till hur 

Svenska Sjö kan förbättra sina kommunikationsinsatser, positioneringsarbete för att i framtiden 

öka kännedomen om varumärket bland konsumenterna. Jag kommer att börja tala lite om några 

saker som kan vara viktiga att tänka på när man bygger upp ett varumärke. Även om Svenska 

Sjö idag har funnits ett tag på marknaden så tror jag att det kan vara bra att ändå se över arbetet 

med varumärket.

7.2.3.1 Varumärkesstrategi för Svenska Sjö

Som jag tar upp i det tidigare teorikapitlet så talar Erikson (2007) konsekvent 

varumärkesstrategi, där han menar på att man i ett dokument, eller en varumärkesplattform som 

han kallar det för, där man bygger upp varumärket. Som jag tidigare nämnde teorikapitlet så 

bygger man här upp varumärket ur två parametrar, nämligen ur företagets perspektiv, där man 

bygger utifrån sex aspekter, och ur kundens perspektiv, där man också har sex aspekter som 

bygger upp ifrån. Detta bör ju göras i varumärkets uppbyggnadsfas, men om den inte är gjord 

kan det vara en idé att göra det. Ur kundens perspektiv finns en aspekt som jag här kan tyckas 

vara lämplig att ta upp, nämligen märkeslojalitet, som jag nämnt tidigare i analyskapitlet också. 

En av informanterna talade om i intervjun hur vida man vill gå till en ny nivå och försöka få nya 

kunder eller om man vill satsa på att bara om man vill satsa på att behålla de befintliga 

kunderna. Erikson (2007) påtalar att det kostar fem till tio gånger så mycket att försöka vinna 

nya kunder än att satsa på att behålla de gamla. När jag tolkar vad informanterna säger, att 

utmaningen är att göra Svenska Sjö känt, så tolkar jag detta som att de faktiskt vill nå ut till fler 

kunder, därför tycker jag att denna aspekt är värd att se över, speciellt om företaget har en 

begränsad budget att röra sig med för marknadskommunikation. Jag tycker man skulle kunna 

arbeta utifrån de Aspekter som Erikson (2007) pratar om i konsekvent varumärkesstrategi. 

7.2.3.2 Positioneringsanalys för Svenska Sjö

En annan sak som kan vara viktig att göra är en positioneringsanalys, som Dahlén, Lange 

(2003) talar om. I en positioneringsanalys, som jag också tidigare nämner i teorikapitlet, så 

ställer man ett antal frågor till sig själv som företag. Dessa frågor är som tidigare nämnts:
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Vilken eller vilka marknader vill vi agera på?

Vilka är våra primära konkurrenter?

Vad vill vi att varumärket ska stå för?

Hur ser vi till att vår(a) målgrupp(er) ser vårt varumärke som det överlägsna alternativet?

Hur säkerställer vi att vi har en bättre position än våra konkurrenter?

(Dahlén, Lange 2003:221)

Av min empiriska insamling så tolkar jag det som att dessa frågor är besvarade då företaget vet 

vilken marknad de vill agera på, de vet vilka de primära konkurrenterna är och de har bestämt 

vad varumärket ska stå för. Det är de två sista frågorna som jag känner kan vara relevanta att ta 

till sig i detta fall, om de vill att varumärket ska bli mer välkänt. Eftersom informanterna 

påpekade i intervjuerna att många av dem som ingår i företagets målgrupp inte vet vad Svenska 

Sjö är och vad det står för, så tycker jag att man grundligt bör går igenom dessa frågor. 

Den första av dessa frågor, nämligen hur man ser till att den tilltänkta målgruppen ser 

varumärket som det överlägsna alternativet. Informanterna påtalade att det som särskiljer dem 

mot många av konkurrenterna är att de endas håller på med båtar, vilket också enligt min 

mening skulle kunna vara något att bygga på, att man är specialister på båt. En av informanterna 

sa också det i intervjun: ”Vi kan bara båt, men vi kan det ganska bra”. 

Den andra frågan handlar om att säkerställa att företaget har en bättre position än våra 

konkurrenter. Att säkerställa att man har en bättre position på marknaden än vad konkurrenter 

har, kan göras genom att man till exempel befinner sig där den tilltänkta målgruppen befinner 

sig och använda sig av de kommunikationskanaler som målgruppen använder. Jag har tidigare 

pratat om sökoptimering på Internet, och ett sätt att se till att man alltid hamnar överst på listan 

när man söker efter båtförsäkring är att använda sig av det. Även om man i dagsläget hamnar 

högt upp på listan innebär inte att man kan nöja sig med det tycker jag. Min åsikt är att man 

alltid bör ligga steget före sina konkurrenter för befästa sin position. Andra saker som kan 

hjälpa till att förbättra positionen är att synas på ställen där målgruppen befinner sig, i detta fall 

kan det vara båtmässor, som också konstaterats i empirin att Svenska Sjö redan finns, men 

också att synas på ställen som till exempel gästhamnar, som en av informanterna också 

påpekade i intervjun.
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7.2.3.3 Taktiker för en förbättrad position för Svenska Sjö

I det teorikapitlet tar jag också upp fem taktiker som baseras på IDU- modellen, som jag tycker 

kan användas på detta fall, då Svenska Sjö vill bli mer kända och därmed förbättra positionen 

på marknaden. Här tycker jag taktik nummer ett, två och tre skulle kunna passa in som Svenska 

Sjö skulle kunna använda för att förbättra deras position på marknaden och öka kännedomen för 

varumärket. Som jag tog upp i teorikapitlet så handlar den första taktiken om att öka det 

upplevda värdet av attributet, att vinna social acceptans på att marknadsföra att 

försäkringstagarna kan vara med och påverka försäkringen genom att de är med i båtklubb. Den 

andra taktiken om att man ökar betydelsen av ett attribut som är unikt för varumärket, Svenska 

Sjö skulle här kunna använda sig av att det är ett unikt försäkringsbolag som endast försäkrar 

båtar och därigenom är specialister på båtar. Den tredje taktiken handlar om att man försvagar 

det upplevda värdet på ett attribut för en konkurrent, då man kan minska den sociala 

acceptansen för andra försäkringsbolag genom att man gör en marknadsundersökning om vilket 

bolag som har flest nöjda kunder, till exempel skulle man kunna göra en marknadsundersökning 

på kunder som råkat ut för en skada och då undersökt hur nöjda dessa kunder var med 

skadehanteringen och då om man har flest nöjda kunder kunna använda sig av detta i reklamen. 

Företaget skulle också kunna spela på att man inte har lika höga vinstkrav som många andra 

försäkringsbolag och därigenom kunna erbjuda låga premier. Detta kan också liknas vid vad 

Uggla (2006) talar om nämligen konkurrensorienterad repositionering, där man försöker svärta 

ner konkurrenterna genom att beskriva dem som giriga, med höga vinstkrav. Detta kan 

möjligtvis ses av vissa som lite oetiskt, att man försöker svärta ner en konkurrent för att vinna 

marknadsandelar.  

7.3 Sammanfattning av diskussion

Jag ska här försöka att sammanfatta det jag sagt i diskussionen. Jag började kapitlet att redogöra 

lite av mina tankar kring Svenska Sjös marknadskommunikation. I intervjuerna så säger 

representanter från företaget att den stora utmaningen ligger i att få varumärket känt, och att 

växa lite för att få en lite större marknadsandel. Men informanterna påtalar också att företaget 

inte kan ta över hela marknaden. I de två första forskningsfrågorna har jag försökt att svara på 

hur Svenska Sjö jobbar med sin externa marknadskommunikation, och hur arbetet med 

positioneringen av varumärket Svenska Sjö ser ut, och av den empiri jag samlat in kan jag dra 

slutsatsen att man efter de medel man har försöker marknadsföra varumärket Svenska Sjö så 

gott det går och att man idag har en stadig kundkrets men att man har en önskan att bli något 
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större, men framför allt vill informanterna få varumärket Svenska Sjö känt. För att få 

varumärket mer känt så måste företaget enligt min mening kommunikationen på något sätt 

förbättras, eller så måste man åtminstone försöka öka kommunikationsinsatserna på det sätt att 

man får ut det budskap man vill kommunicera, då det också framgår i intervjuerna att många av 

den tilltänkta målgruppen inte vet vad Svenska Sjö står för. Jag har därför i den sista 

forskningsfrågan försökt svara syftet av denna studie, då hur ett försäkringsbolag som Svenska 

Sjö kan förbättra sin marknadskommunikation för att öka kännedomen om varumärket, genom 

att komma med en del förslag om hur man kan arbeta med positionsarbetet och 

marknadskommunikationen. Som jag tidigare nämnt så är det tre saker som dyker upp när de 

intervjuade talar om vad Svenska Sjö ska stå för och det är trygghet, enkelhet och ärlighet eller 

kanske pålitlighet, man är ett ärligt försäkringsbolag som försäkringstagarna kan lita på, något 

som jag tycker att Svenska Sjö skulle kunna spela på i arbetet med sin 

marknadskommunikation.

7.4 Förslag till vidare forskning

Jag kommer här att ge några förslag till vidare forskning. I de intervjuer jag har gjort på 

representanter från mitt fallföretag så talar de om förändringar i samhället och hur båtlivet står 

inför. Jag skulle tycka det var intressant att om man på något sätt kunde se hur dessa 

förändringar påverkar båtlivet och därigenom påverkar försäkringsbolagens 

marknadskommunikation och positioneringsarbete. Det skulle om möjligt vara en idé att 

undersöka hur försäkringsbolagen bemöter dessa samhällsförändringar i sin 

marknadskommunikation, vad den generationsväxling båtlivet står inför, ha för påverkan på 

försäkringarna för båt, till exempel. Man skulle också kunna tänka sig att man undersöker hur 

den ökande Internetanvändningen påverkar försäkringsbolag, och om hur försäkringsbolagen 

använder sig av sökoptimering. Man skulle kunna tänka sig att man gör en kvalitativ 

undersökning av någon av dessa idéer, då man skulle kunna tänka sig att man intervjuar flera 

olika försäkringsbolag för att kunna jämföra olika företags syn på något av problemen, och få 

fler intervjuer. I den studie jag precis genomfört gjordes bara fyra intervjuer vilket skulle kunna 

se som lite för få, det skulle ha varit intressant att ha flera åsikter. Intervjuerna borde också ha 

genomförts i ett tidigare skede av kursen för att få mer tid till att analysera och tolka dessa, det 

hade också gett mer tid att kunna lägga till någon teori som man efter intervjuerna insett att man 

borde ha haft med. Det ska också påpekas att om man har en induktiv ansats, så börjar man med 

empirin, man börjar med att samla in data för att sedan efter det formulera begrepp eller 
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hypoteser i form av teorier menar Backman (2008). Man kan ju tänka sig att man också 

använder sig av befintliga teorier.
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