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 Förord 
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tacka vår handledare Christine Tidåsen för vägledning, rådgivning och de kreativa idéer som 
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Vi önskar er en lärorik läsning! 

 

Kalmar, Vårterminen 2009 

 

 

_____________________            ______________________         _____________________      
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Sammanfattning 

 

Titel:  Positioneringsbesluts modellen - för ett litet B2B företag 

Författare:  Martin Svensson, Fredrik Ryberg, Tomas Perérs 

Handledare:  Christine Tidåsen 

Kurs: Företagsekonomi, Marknadsföring C-nivå, VT-09, Högskolan i 

Kalmar 

 

Nyckelord: Positionering, Marknadskommunikation, B2B marknad och 

Identitetskapande 

Syfte: Syftet med denna rapport är genom att studera nuvarande teorier 

om positionering skapa oss en bild av positioneringsförfarandet, 

som vi sen skall benchmarka/jämföra mot befintliga B2B företags 

positioneringsarbete. Genom detta vill vi få fram ett 

väldokumenterat arbetsunderlag till- och verktyg för Luma-metalls 

framtida positioneringsarbete med sitt varumärke. Vi ska även 

rekommendera vilka kontaktytor som är mest passande för ett litet 

B2B företag med få resurser.   

Metod: Vi har i denna uppsats använt oss av en kvalitativ metod som 

präglas av en abduktiv ansats. Det empiriska materialet har vi 

samlat in genom intervjuer med utvalda 5 personer som med hjälp 

av sina tidigare erfarenheter bidragit med viktig information. 

 

Slutsatser:  Vi har i denna uppsats kommit fram till hur ett litet företag på en 

B2B marknad kan positionera sig. Vi har med hjälp av teori och 

empiri byggt upp en positioneringsbeslutsmodell som visar hur ett 

företag med dessa kriterier kan gå tillväga. Vi har även kommit 

fram till vilka kontaktytor som är mest vitala för ett sådant företag. 

Uppsatsens avslutande kapitel, är baserat på våra egna tankar och 

idéer samt den insamlade empiri vi har presenterat i vårt empiriska 

och teoretiska analys kapitlet.    

 

Förklarning av titel: Vi har valt att namnge vår uppsats efter vår modell vi tagit fram 

och beskrivit i vår slutsats.  
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Abstract 

Title: The model for positioning decisions – for small B2B companies 

The purpose of this essay is to analyze theories about positioning that will create an image of 

the positioning process, which we later on shall benchmark with other companies way to 

position their brand. By this, we want to obtain a well-documented work on how Luma Metall 

AB should work with the positioning on its brand in the future. This essay is based on a 

qualitative method that is characterized by an abductive approach. The empirical materials we 

have gathered through interviews with 5 selected persons that are well experienced on the 

subject have given us important information. We have come to a conclusion how a small 

company in a B2B market can position itself. With support of theoretical and empirical 

studies we have created a model for positioning decisions that shows how a company with 

these criteria can proceed. We have also come to a conclusion about which type of marketing 

communication channels that are most efficient for a small company in a B2B market. The 

essay final chapter is based on our own thoughts and ideas, also the material that we collected 

from our interviews that we have presented in the chapter empirical and theoretical analysis.     

Keywords: Positioning, Marketing communication, B2B market and Identity creation
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1. Inledning 

I detta kapitel vill vi ge en bakgrund till vårt valda ämne samt till de frågeställningar som vi 

tänkt forska kring. Ändamålet med problemdiskussion är att skapa en förståelse för läsaren 

om vår frågeformulering och syfte. Kapitlet innefattar även en kort företagspresentation om 

vårt fallföretag Luma Metall AB för att det ska ge en inblick i företaget. Avslutningsvis 

redovisar vi de avgränsningar vi har valt att lämna utanför vårt valda ämne.   

 

1.1 Bakgrund 
Det är idag allt fler aktörer som träder in på nya marknader, vilket innebär en ökad 

konkurrens. För att ett företag ska klara att stå upp mot denna konkurrens krävs det att företag 

blir bättre på att positionera sig på sin marknad. Kapferer (2004) beskriver varumärkes 

positionering som ett sätt att skapa särskiljande karaktärsdrag som gör att företaget kan skilja 

sig från sina konkurrenter och samtidigt göra det attraktivt för sina kunder. Som tidigare 

nämnt är positionering ett verktyg för att göra ett företag konkurrenskraftigt. Företag måste 

själva ställa sig frågor som, vad är det för produkter vi jämförs med, vilken marknad vill vi 

vara en del av och vad erbjuder vi våra kunder som gör att vi blir det självklara valet.  

Ett varumärke positionerar inte sig självt, så företag bör inte lämna dessa frågor obesvarade, 

(Kapferer, 2004). Företag gör ett stort misstag om de antar att kunderna själva hittar svaret på 

dessa frågor. Positionering handlar om synlighet och igenkännande av vad en produkt eller ett 

varumärke representerar för kunderna. På marknader där konkurrensen ökar och köpare får 

större valmöjlighet blir identifieringen och förståelsen av en produkts inneboende värde 

kritisk. (Fill, 2006) 

Keller (2007) beskriver positionering som det man vill att kunder ska veta om varumärket i 

motsatt till vad de vet om det i nuläget. Med bestämmandet av den åtråvärda 

varumärkeskunskapens struktur menas att man positionerar varumärket och är själva hjärtat i 

en marknadsföringsstrategi. Han säger också att varumärkespositionering är att hitta rätt plats 

i kundernas sinne i ett särskilt marknads segment, så att de tänker på produkten på ett rätt och 

åtråvärt sätt för att maximera fördelarna för företaget.  

Enligt Melin & Urde (1991) har man vid positionering av en märkesprodukt målsättning att 

skapa en plats på marknaden och i konsumenternas medvetanden. Webster (1991) nämner att 

positionering är ett viktigt strategiskt koncept, utvecklat i konsumentmarknadsföring, men är 

lika tillämpbart för industriella varor och tjänster. 

Melin (1997) skriver att positionering har varit ett centralt begrepp inom marknadsföring 

sedan det introducerades för drygt 40 år sedan. Trots att positionering har funnits under en 

längre tid skriver att man kan säga att det läckte ut i affärsvärlden vilket gör att det fortfarande 

känns färskt och att konceptet verkligen behöver uppdateras (Trout, 1996). Han skriver att 

positionering inte är vad du gör med produkten, det är vad du gör med sinnet. Ju mer du vet 

om hur sinnet fungerar, desto större är chanserna för att du ska få förståelse för positionering. 

Idag är positioneringskonceptet en av de fundamentala komponenterna i modern 
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marknadsföring, detta är Kafalatis et.al (2000) eniga om och tillägger att 

positioneringskonceptet för konsument och industriella marknader inte skiljer sig nämnvärt 

mycket. 

Melin (1997) menar att positionering är ett processuellt begrepp som förhåller sig till position 

på samma sätt som medel förhåller sig till mål. Den huvudsakliga målsättningen med 

positioneringen är att märkesinnehavare ska skapa en plats i kundens medvetande. 

Nyckeln till lyckad positionering är att vara först när det gäller. Fördelen av att vara först är 

att företaget själv kan välja en position som man anser vara mest attraktiv. En annan fördel är 

om ett företag är först ut inom en viss produktkategori, de har då möjligheten att bli 

förknippade med själva produktkategorin. Det är viktigt att utveckla ett positioneringskoncept 

som är förankrat i märkesproduktens konkurrensfördelar. Man bör inte framhålla allt för 

många diversifierings fördelar eftersom positionering då kan bli diffus. Det är därmed viktigt 

att försöka sålla ut vad som utgör märkesproduktens essens eller kärnvärde (Melin, 1997).  

De gemensamma fördelarna i en kategori av varumärken kallas paritetspunkter och är de krav 

som man måste ha för att komma in på marknaden. Här kan man använda sig av redan 

etablerade varumärken som referens för att få fram paritetspunkterna. Ett exempel på detta var 

när Subaru i en reklam jämfördes med Volvo, då de ville förmedla att även de tillhörde 

kategorin säkra bilar. Om marknaden består av liknande produkter är det vanligt att nya 

märken försöker efterlikna marknadsledaren med t.ex. jämförande reklam.  Det är viktigt att 

undersöka marknadsföringslagstiftningen i de olika länder som man gör reklam då de kan 

variera gällande jämförande reklam. Större företag kan trots att de inte har några 

prestationsfördelar i kategorin använda sin större budget i försök att skapa en syn på att de har 

detta. Mindre företag konkurrerar främst med sina differentieringspunkter men får inte 

glömma de grundläggande paritetspunkterna. På en marknad med lika stora och jämförbara 

aktörer kan man lansera ytterligare ett bra märke utan att behöva jämföras med någon speciell 

konkurrent. Ett mindre märke drar ofta fördel av att associeras med marknadsledaren när det 

gäller externa attribut som man lätt kan observera och mäta. (Mårtensson R. , 2009)  

Det mest passande för ett mindre varumärke är att välja samma centrala positionering som 

marknadsledaren om ledaren tar ett högt pris och det mindre varumärket kan bistå med 

samma fördelar till ett lägre pris. Ett exempel på det är Ibumetin som sägs ha samma innehåll 

som Ipren men ”har begåvats med ett lägre pris”. Ibumetin kan då leva på de stora 

resurssatsningarna som Ipren gjort på sin reklam. Detta är det enda fallet man ska använda sig 

av denna teknik, i alla andra fall bör det mindre varumärket differentiera sig och fokusera på 

ett viktigt existerande, eller nytt externt attribut i kategorin. (Mårtensson, 2009)   

Ett företag som befinner sig på en mogen och konkurrens intensiv marknad får en sämre 

förhandlingssituation om den inte differentierar sig. Differentieringsfasen ska bestå av att visa 

med hjälp av kommunikation vad som är unikt med märket och få kunder att se vad som är 

unikt med just ditt varumärke. Ett problem här kan vara att man differentierar märket för 

mycket och i människors medvetande skapar en nisch produkt, eller att produkten inte alls 

associeras med produktkategorin. Mårtensson (2009) menar att världen ständig förändras, 

likadant gäller för marknader. Varumärken måste ha förmågan att anpassa sig till det 
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föränderliga klimatet. Varumärken i referensramen kommer ersättas och bytas ut. 

Minimikraven ”paritetspunkterna” för en produktkategori kan förändras över tiden, likaså har 

kanske de gamla differentieringspunkterna blivigt paritetspunkter dvs. Något alla märken 

erbjuder, i den takt som människors mål förändras.  För att kunna bibehålla ett starkt 

varumärke menar Mårtensson (2009) att man måste försöka vara en del i konsumenters liv, 

man måste skapa märkeskulturer. Man måste försöka få konsumenterna att inse varför det är 

viktigt för dem att ha med märket i deras liv och i den kultur som de känner sig delaktiga i. 

För att hålla varumärket levande över tiden krävs det att man positionerar om det i samma takt 

som marknaden förändrar sig.  

Enligt Melin (1997) är positionering en av de huvudsakliga funktionerna i ett varumärke. 

Varumärket som positioneringsinstrument hjälper företaget att rikta sig mot en speciell 

målgrupp med hänsyn till dess behov och preferenser.  Företaget som vi kommer att utgå ifrån 

och jobba med är ett B2B företag vid namn Luma metall AB. Luma metall AB gjorde förr den 

kända Lumalampan och var ett stort företag. I dagsläget har företaget få resurser och är 

relativt litet, med helt andra produkter. Till deras nya sortiment ska vi ge förslag på hur 

företaget kan använda sig av positionering för att stimulera sina kunder på B2B marknaden. 

Vi skall diskutera möjligheter och svårigheter inom positionering för ett B2B företag i denna 

storlek. 

En del av positioneringsförfarandet är det externa implementeringen, alltså kommunikationen 

med omvärlden. Marknadskommunikation på B2B marknader sker överlag med 

personligförsäljning då det inte finns en lika rik flora på alternativ att stimulera kunden med 

som på B2C marknader. (Fill, 2006)   

 

Enligt Doyle & Saunders (1996) är det vid en industriell marknadsföring viktigare med själva 

nyttjandet av slutprodukten än intern psykologi eller socioekonomiska karaktärsdrag. Kunden 

behöver på industriella marknader olika produkter för olika syften, vilket betyder att på denna 

marknad köper kunden många specialprodukter från många olika leverantörer. På grund av 

detta är det ofta mer relevant att segmentera sig efter produktfördelar än kunder. Fill (2006) 

menar dock att det håller på att ändras, marknadskommunikationen på B2B marknaderna går 

mot en mer emotionell jargong   

1.2 Problemdiskussion 

Varumärken har funnits i hundratals år och begreppet brand (varumärke) kommer 

ursprungligen från det gamla skandinaviska ordet brandr, vilket betyder att bränna. Det 

härstammar från det att nötkreatur märktes av sina ägare för identifikation genom att bränna 

in en symbol i huden (Melin, 1997). American marketing association (AMA) definierar ett 

varumärke som ”ett namn, term, märke, symbol eller form, eller en kombination av dessa, 

med intentionen att identifiera varor och tjänster från en säljare eller grupp av säljare och att 

differentiera dessa från konkurrenterna”. Ett varumärke är en uppsättning av immateriella 

tillgångar som är förknippade med en produkt, en teknik eller ett företag som ökar dess värde 

(Temporal, 1999). Varumärken har ett finansiellt värde för att det har skapat tillgångar i 

sinnen och hjärtan hos kunder, leverantörer och opinionsledare. Men utan fördelar finns inget 

värde, ett märke som är oförmöget att producera fördelar har inget värde, än hur mycket 
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tillgångar de har i sinnena hos sina kunder. För att kunna producera sina fördelar, deras 

finansiella värde, måste de samverka med andra materiella tillgångar såsom 

produktionsanläggningar. Det finns inga varumärken utan produkter eller tjänster som bär 

upp dem. (Kapferer, 2004)  

 

Idag är det svårt för företag att bryta igenom mediebruset och synas, ännu svårare blir det utan 

ett känt varumärke. Varumärken och namn fungerar inte bara som ett sätt att differentiera 

produkter och företag, utan gör även att nuvarande och potentiella kunder samt intressenter av 

olika slag uppmärksammar själva företaget lättare i detta mediebrus. Genom välkända 

varumärken som Bravia (Sony), Ipod (Apple), Hardox (SSAB) kan företag skapa starkare 

relationer till sina kunder genom dess produkter. Detta kan vara extra effektivt om företaget 

verkar på väldigt separata produktmarknader, då företaget kan vara känt genom sina olika 

varumärken inom olika marknadssegment utan att skapa förvirring hos kunderna. Då det finns 

vissa risker med detta, som Cheverton (2006) kallar ”brand extensions”, vilket även tas upp 

av Aaker (2007). Risken är, om innovationerna inte passar in i det existerande varumärkets 

produktportfölj, att de då bland annat kan bli kortlivade samt skapa förvirring hos kunder. 

 

Enligt Melin (1997) har intresset för varumärken ökat, inte minst har det blivit en diskussion 

om varumärket som konkurrensmedel. Det har även växt fram att ett etablerat varumärke är 

både tids- och kostnadsbesparande vid lansering av en ny produkt. Varumärket har också gått 

från att ha varit ett taktiskt hjälpmedel till att vara en viktig komponent i strategiarbetet hos 

många företag. Idag är det inte tillräckligt att en produkt i sig själv är överlägsen för att skapa 

konkurrensfördelar, utan företag söker andra medel för uppnå detta, exempelvis genom 

varumärken. Ett starkt märke kan även göra företaget mindre sårbart för misstag, ytterliggare 

något som kan komma av ett starkt varumärke är inte bara ökad attraktion till sina kunder, 

utan kan även attrahera bättre anställda. (Mårtensson R. , 2009) 

 

Morrison (2001) skrev att även om ”branding” i allmänhet betraktas som ett 

konsumentmarknadsföringsverktyg, så blir det allt viktigare i B2B företag. Företag måste inse 

att branding innefattar hela företaget, från styrelse till att varje avdelning, affärsenhet och 

anställd måste förstå och tro på att de ska ge en värdefull varumärkesupplevelse till sina 

kunder. Enligt Fill (2006) är marknadskommunikation på B2B marknader ofta väldigt formell 

och informationsbaserad vilket inte skapar någon speciell varumärkesupplevelse, fast detta 

håller i dagsläget på att förändras då man kan se allt mer av det emotionella i 

marknadskommunikationen företag i mellan. En av de viktigaste aspekterna med 

kommunikationen i kanalerna är att informationen är rätt och i rätt tid.  Valet av kontaktytor 

för företag på en B2B marknad beror till stor del på företagets förutsättningar, är det stort eller 

litet? och hur mycket har de budgeterat för sin marknadsföring? Företag har förr inte 

fokuserat på att hitta målgrupper och segment i B2B marknader, i dagsläget ser man hur detta 

har förändrats och flyttats upp på företagens prioritets lista. (Doyle, 1998) 

 

För att få kunder att associera till varumärket kan man använda sig av rationell eller 

emotionell marknadskommunikation. När man använder sig av rationell försöker man oftast 
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trycka på prestanda, man försöker då trycka på en speciell egenskap produkten har för att 

kunna differentiera sig.  Emotionell marknadskommunikation är när man försöker stimulera 

kunderna psykologiskt och skapa en positiv association till varumärket. Om man överlag bara 

använder sig av reklam i varumärkesbyggandet skapar konsumenter associationer om 

varumärket och dess attribut genom reklam meddelandena. Ett ökande antal B2B företag 

använder sig i dag av olika varumärkes taktiker så som co-branding. (Fill, 2006) 

Aaker & Joachimstahler (2002) menar att varumärken och företagsimage idag kan ses som en 

relationsbyggare gentemot kunder. De blir allt vitalare som differentiatorer för företag i 

dagens samhälle. Ett varumärke är enligt Ind (2005) dessutom något som enbart finns i 

kundens medvetande.  

Melin (1997) menar att varumärken har fått en allt större uppmärksamhet då det visat sig att 

köparen inte enbart grundar sina köp på rationella grunder, utan att det även finns emotionella 

aspekter som påverkar konsumenternas val av varumärken.  Det krävs dock mycket arbete 

från företagets sida om varumärket ska nå ut till kunderna, på grund av dagens allt större 

affärsvärld (Ind, 2005). 

 

En av de viktigaste delarna i att skapa ett framgångsrikt varumärke att ha ett tydligt 

varumärkesbudskap i kombination med en tydlig differentiering. Något som idag krävs för ett 

nischat B2B företag, för att erhålla en plats i sina kunders medvetande (Haig, 2004).  

Positionering av ett varumärke på en B2B marknad handlar om att tydliggöra de 

karaktäristika som särskiljer varumärket från dess konkurrenter samtidigt som det ska göras 

lockande för kunderna. En väl utförd positionering ska bygga på en tydlig segmentering, visa 

relation till konkurrenterna och hur erbjudandet skiljer sig samt ge ett klart löfte som är 

möjligt att uppfylla. Uggla (2006) Dessutom blir det en fråga om hur väl företaget och/eller 

produkten erhåller en plats i kunders medvetande. Positioneringen kan således särskilja sig 

mellan olika målgrupper (Kapferer, 2004). Positionering har alltid sin utgångspunkt i 

varumärkets själ och varumärkesidentiteten och innebär att man tar ett beslut att bara trycka 

på vissa aspekter hos varumärket. Man måste koncentrera på dessa aspekter för att kunna 

skapa den starka och distinkta position man vill att varumärket ska ha. (Mårtensson R. , 2009) 

Det verkar som att många marknadsförare har ignorerat positioneringen, trots att det har en 

central del i marknadsföringen. (Uggla, 2006) 

1.3 Problemformulering 
Som tidigare nämnts har varumärket blivit ett allt viktigare konkurrensmedel hos dagens 

företag. Det krävs för att skilja sig från mängden i den allt hårdare konkurrensen om 

kunderna. Eller som Keller (2007) skrev: ”bra varumärkes positionering hjälper till att 

vägleda marknadsföringsstrategier genom att klargöra vad ett varumärke handlar om, vad som 

gör det unikt och varför kunder bör köpa och använda det”. Något vi anser det råder bristande 

information om är hur mindre företag på B2B marknader kan lägga upp sitt 

positioneringsarbete, vilket leder oss till vår huvudfråga. Som vi även tagit upp tidigare är 

valet av kontaktytor en del av positioneringsprocessen. Detta val varierar då företag har olika 

resurser, vi har valt att fokusera på mindre företag och efter det definierat delfrågan  
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Här har vi definierat vår huvudfråga som ska besvara uppsatsens syfte  

 

 Hur kan ett positioneringsförfarande för ett litet b2b företag se ut? 

 

Delfråga 

o Vilka kontaktytor är viktigast att använda för ett litet b2b företag vid 

förmedling av sitt budskap? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna rapport är genom att studera nuvarande teorier om positionering skapa oss 

en bild av positioneringsförfarandet, som vi sen skall benchmarka/jämföra mot befintliga 

företags positioneringsarbete. Genom detta vill vi få fram ett väldokumenterat arbetsunderlag 

till- och verktyg för Luma metalls framtida positioneringsarbete med sitt varumärke. Vi ska 

även rekommendera vilka kontaktytor som är mest passande för ett litet B2B företag med få 

resurser.   

1.5 Företagspresentation  
Under planeringsstadiet inför vår kandidatuppsats kom vi i kontakt med ett litet B2B företag 

som heter Luma metall AB. Ett företag beläget i Kalmar, som producerar tunntrådsprodukter 

av olika slag och är specialiserade på guldplätering av tråd av olika material såsom volfram 

och molybden. Lite bakgrund om företaget: Luma metall hette tidigare Lumalampan AB och 

grundades i Stockholm år 1930. Deras produkt Lumalampan tillverkades i en fabrik i Södra 

Hammarbyhamnen i Stockholm, sysselsatte 1350 anställda och producerade 50 000 

glödlampor av 4000 olika modeller varje dag.  

Företaget är idag amerikansk ägt och har sitt huvudkontor och fabrik i Kalmar. I företaget 

arbetar ca 20 anställda, vilket klassar Luma Metall AB som ett litet företag. Även inriktningen 

hos bolaget har ändrats, deras affärskoncept är att de ska utveckla, producera och bistå globala 

marknader med tunntrådsprodukter av högsta kvalitet. 

1.6 Avgränsningar 
Vi har i vår uppsats valt att avgränsa oss till positionering för ett litet företag på en B2B 

marknad då vi anser att detta är ett mindre berört område. Vi har gjort denna avgränsning då 

den litteratur som vi tidigare kommit i kontakt med har överlag berört området B2C och stora 

företag. Företaget vi har valt att behandla uppfyller de ovanstående kriterierna, förutom dessa 

har företaget även få resurser vilket vi även har haft i åtanke när vi kommit med våra 

rekommendationer. Vilket även enligt vår mening är en avgränsning. 
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2. Metod 
 

I metodkapitlet kommer vi att redogöra för vilka metoder vi har valt att tillämpa i 

genomförandet av denna uppsats. I kapitlet behandlas följande delar: Kvalitativ metod, 

datainsamling, kunskapsprocessen och avslutas med vetenskapliga kriterier. 

 

2.1 Kvalitativ metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod. Det finns två olika forskningsmetoder, den 

kvalitativa och den kvantitativa, som har olika utgångspunkter. Den mest uppenbara 

skillnaden på de två forskningsmetoderna är att kvalitativ forskning är mer inriktad på ord än 

på siffror (Bryman & Bell, 2005). De får stöd av Denscombe (2000) som även tillägger att 

den kvalitativa forskningsmetoden är mer till för småskaliga studier och den kvantitativa mer 

används för storskaliga studier. För att ytterligare styrka skillnaderna mellan 

forskningsmetoderna så beskrivs kvalitativ forskning fokusera datainsamlingen på ”mjuk 

data”, t.ex. i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, oftast verbala 

analysmetoder av textmaterial. Medan kvantitativ forskning innebär mätningar, 

datainsamlingen och statistiska analysmetoder (Patel & Davidsson, 2003).  

Berg (2007) har i sin bok konstaterat att den kvalitativa forskningen inte utgår från antalet 

utan där man istället studerar den sociala omgivningen där vissa personer verkar. Detta 

uttalande stöds av Bryman & Bell (2005) som skriver att den kvalitativa 

undersökningsmetoden styrs av hur forskaren tolkar resultatet av undersökningen och även att 

undersökningen utgår oftast från intervjupersonens åsikter. Genom att utgå från respondentens 

åsikter så menar Bryman & Bell (2005) att forskaren kan få en djupare förståelse och därmed 

hitta svar på den frågeställning forskaren vill ha svar på. Detta stöds av Repstad (2007) som 

uttrycker att det kvalitativa tillvägagångssättet kännetecknas av att gå på djupet och inte på 

bredden, vilket gör att det skapas en närhet till respondenten. Detta stöds av Grönmo (2006) 

som menar att det nära förhållandet till källor under undersökningen kommer till uttryck när 

forskaren själv arbetar direkt med de källor som valts. Närhet och personlig kontakt en av den 

kvalitativa undersökningens styrkor (Patton, 2002). Detta stöds även av Jacobsen (2002) som 

skriver att närheten är viktig för att få människans tolkning av verkligheten. Vi har i vår 

uppsats valt att genomföra våra intervjuer över telefon och face-to-face med våra utvalda 

respondenter, detta eftersom det lättare skapar en personlig kontakt och ger oss ett större djup 

och förståelse för vårt valda ämne. 

Den kvalitativa metoden innefattar flexibilitet, vilket innebär att forskaren inte följer ett strikt 

manus i sina intervjuer. Om man jämför med den kvantitativa metoden så är forskaren mer 

flexibel i sina frågor, som innebär att forskaren inte behöver ha ett fast frågeformulär som 

undersökaren följer utan det kan ges tillfälle för följdfrågor (Repstad, 2007). Detta stöds av 

Grönmo (2006) som påpekar att upplägget i undersökningen kan ändras under tiden när 

insamling av data sker. När vi har genomfört våra intervjuer så har målet varit att ha en hög 

flexibilitet. Bryman & Bell (2005) stärker detta genom att framhålla hur viktigt det är att se 
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världen med respondentens ögon, där forskaren ska försöka få en bild av dennes situation. 

Repstad (2007) stöder detta genom att påpeka att den kvalitativa undersöknings metoden är 

till för att få respondentens egen verklighetsuppfattning och sedan ska forskaren återge det så 

verkligt som möjligt.  

Vi har inför vår uppsats ansett att det mest relevanta valet för vår uppsats är den kvalitativa 

metoden, detta för att vi ska på ett djupare plan kunna analysera och förtydliga ämnet samt på 

bästa sätt kunna besvara de frågor vi har tagit upp i problemformulering och i vårt syfte. Detta 

val är även gjort för att vi ska kunna med hjälp av de som har erfarenhet i vårt valda ämne, ge 

rekommendationer till Luma Metall. Ord har därmed varit av större nytta än de siffror vi hade 

fått om vi skulle välja en kvantitativ forskning. Det hade varit svårt att besvara vårt syfte som 

främst handlar om hur ett B2B företag ska positionera sig på marknaden med hjälp av sitt 

varumärke. Det har på grund av detta varit viktigt att använda sig av kvalitativ forskning för 

att komma närmre det valda ämnet samt komma närmre intervjurespondenterna för att få en 

så pass djup kunskap inom ämnet som möjligt.   

2.2 Datainsamling       
Enligt Patel & Davidsson (2003) finns det olika sätt att samla in information för att få sin 

frågeställning besvarad. Insamlingen kan göras med hjälp av befintliga dokument, test, 

observationer, intervjuer och enkäter mm. Den metod av datainsamling som är vanligast är 

kvalitativa intervjuer, detta framhålls av Bryman & Bell (2005). Vi har i denna uppsats valt att 

använda oss av både primär – och sekundärkällor, i form av kvalitativa intervjuer och 

befintliga dokument för vår insamling av data. De primära källorna vi har använts oss av i 

denna uppsats är de kvalitativa intervjuerna. De sekundära källorna är de befintliga 

dokumenten som består specifikt av litteratur som behandlar det ämne vi har valt att studera. 

Vi har även tagit del av privata handlingar, som är konfidentiella, av huvudansvariga på Luma 

Metall AB. I dessa privata handlingar innefattar företagets affärs – och marknadsplan. För att 

vi skulle få lov att ta del av dessa handlingar så skrev vi under ett sekretessavtal, där vi lovade 

att använda handlingarna med största aktsamhet.  

För att vi skulle kunna använda oss av kvalitativa intervjuer i denna uppsats, så gällde det att 

vi valde ut intervjurespondenter som passade in på vårt ändamål. Ett sådant urval av 

intervjurespondenter är ett så kallat ändamålsinriktat urval (Merriam, 1994). Syftet med 

ändamålsinriktat urval att hitta den rätta individen som kan ge den data som forskaren 

behöver för att kunna besvara sin frågeställning (Hartman, 2004). 

Antalet intervjurespondenter vi har valt anser vi vara lämpligt för att få en djupare förståelse 

för vårt ämne och vilket ger oss en empirisk grund för vår uppsats. Vi har till en början valt ut 

tre intervjurespondenter som är verksamma på företaget Luma Metall AB. Utöver de som 

arbetar på företaget, har vi valt att genomföra intervjuer med personer som har bredare 

kunskap inom branding. Dessa övriga intervjuer som vi valt att göra har vi genomfört med 

reklambyrån Level Seven och Stiga, som är verksamma på en B2B marknad. Intervjuerna 

med Level Seven och Luma Metall genomförde vi face-to-face i Kalmar, medan intervjun 

med Stiga genomfördes via telefon. Det finns både fördelar och nackdelar med 

telefonintervjuer enligt Bryman & Bell (2005), en fördel är att genomförandet av intervjun 
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blir både billigare och tar mindre tid, eftersom det tar förhållandevis lång tid vid personliga 

intervjuer att söka upp intervjurespondenterna. En svaghet med telefonintervjuer är att den 

person som genomför telefonintervjun kan inte se den personen som intervjuas. Vilket innebär 

att vi som intervjuare inte kan reagera på respondentens ansiktsuttryck som rör osäkerhet när 

de får en fråga.  

 

Nedan följer en kort presentation av våra intervjurespondenter:  

 Anders Kalmbäck, VD för Luma Metall AB. Har haft sin VD post i ett år, arbetade 

tidigare som produktionschef. 

 Thomas Adolfsson, Marknadschef för Luma Metall AB. Har arbetat med marknaden 

under en lång tid. Arbetade innan dess i tillverkningen och labbet. 

 Maria Strömberg, Sales på Luma Metall AB. Arbetar med kundservice och är även 

allt-i-allo på företaget. Arbetat på företaget i 2,5 år. 

 Åke Persson, VD för Level Seven reklambyrå. 

 Karin Sjögren, Marknadschef på GGP (Stiga) 

 

Som tidigare nämnt så har vi valt att genomföra kvalitativa intervjuer. När en forskare arbetar 

med frågor för att samla information gällande denna insamlingsmetod, måste vi ta hänsyn till 

två aspekter, enligt Patel & Davidsson (2003). Dessa två aspekter är standardisering och 

strukturering. Standardisering är enligt Patel & Davidsson (2003) vilken grad av ansvar som 

lämnas över till intervjuaren när det gäller frågornas utformning och inbördes ordning. 

Strukturering är hur pass frågorna är fria för intervjupersonen för att tolka fritt beroende på sin 

egen inställning. Vi har i vår uppsats valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer, då 

frågorna inte behöver komma i samma ordning som intervjuguiden. Detta tillvägagångssätt 

valde vi för att vi ansåg att detta skulle ge oss de bästa förutsättningarna till att få del av 

intervjurespondentens åsikter kring våra frågor. Frågor som inte är medtagna kan, enligt 

Bryman & Bell (2005) också ställas om intervjuaren har en följdfråga på något som 

intervjurespondenten har besvarat. Bryman & Bell (2005) nämner även att 

intervjurespondenten har stor frihet att utforma sina svar på sitt eget sätt i en semi-

strukturerad intervju. Detta styrker Patel & Davidsson (2003) med att graden av strukturering 

handlar om hur stor frihet respondenterna får när de besvarar frågorna. 

2.3 Kunskapsprocessen 
Vårt första steg i vår uppsats var val av ämne som vi skulle studera. Vi var samtliga 

gruppmedlemmar enade om att vi eftersträvade att skriva en kandidatuppsats som innebar att 

vi tog oss an ett praktiskt fall. Eftersom vi då skulle få möjligheten att använda de kunskaper 

vi tagit del av under tidigare kurser och applicera dessa i praktiken. Vi såg det även som en 

självklarhet att vi skulle använda oss av ett marknadsföringsperspektiv i vår uppsats, med 

tanke på att marknadsföring är vårt huvudämne. När det kom till val av vilket 

tillvägagångssätt vi skulle använda oss av var det aldrig aktuellt med en kvantitativ 

forskningsstudie, eftersom de data vi då hade samlat in inte skulle komma till sin rätt. En 

kvalitativ forskningsstudie blev istället vårt val av metod, intervjuer blev vårt val av insamling 
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för vårt empiriska material. För att vi skulle veta vilka olika delar vi skulle ha med i vår 

uppsats så började vi med att skriva det första kapitlet, vilket gjorde att vi fick lite mer klarhet 

i vilka delar som vi ansåg vara väsentliga att beröra. I det inledande kapitlet innefattade en 

problemdiskussion som ledde till vår problemformulering och syfte. Det är utifrån detta som 

har gjort att vi kan välja teori och intervjurespondenter för att på bästa sätt besvara vår 

problemformulering.  

När vi i början av uppsatsen skulle framställa vårt syfte, gick vi igenom vilka teorier som 

skulle vara användbara för det val av ämne vi skulle behandla. Det  understryks att man bör 

ha en teoretisk utgångspunkt för att det ska underlätta avgränsningen av sitt 

undersökningsområde, vilket leder till att man får hjälp vid bestämmandet av vilken 

frågeställning som ska utformas (Lantz, 2007). Detta har även hjälpt oss vid utformningen av 

våra intervjufrågor eftersom vi har kunnat forma frågorna med en djupare fokus. Vi har i vårt 

teoretiska kapitel använt oss av flera olika författare för att styrka teorierna och med detta 

skapa en större trovärdighet.  

När det teoretiska materialet var insamlat kunde vi för en stund lägga det åt sidan och rikta in 

oss på det empiriska kapitlet, dvs. hur denna datainsamling skulle genomföras. Eftersom vi 

valt att använda ett kvalitativt tillvägagångssätt och att den empiriska insamlingen skulle bestå 

av intervjuer var vår uppgift att välja våra intervjurespondenter. Vid val av 

intervjurespondenter handlade det om att välja ut personer som kan bidra med intressant 

information och insyn i vårt valda ämne. När valet av intervjurespondenter var gjorda, ställde 

vi samman en intervjuguide, som enligt Bryman & Bell (2005) är en strukturerad lista över 

vilka frågeställningar som ska behandlas i intervjun. Vi ringde därefter upp till våra tänkbara 

intervjurespondenter för att boka in plats och tid för intervjun. När vi tog kontakt med våra 

utvalda intervjurespondenter tog vi upp vilka vi var som skrev uppsatsen och vad vi hade för 

syfte.  

Sedan var dags för genomförandet av intervjuerna efter överenskomlig tid med respektive 

respondent. Nästan samtliga intervjuer spelades in med en diktafon, där respondenterna var 

väl medvetna om att vi använde oss av ljudinspelning. Telefonintervjun som genomfördes 

spelades in på mobiltelefonen. Enligt Bryman & Bell (2005) kan användning av 

inspelningsutrustnings dvs. diktafon, få intervjurespondenten ur fattningen. Det händer i få 

fall att intervjurespondenterna vägrar att intervjun spelas in på band. I början av varje intervju 

bad vi respektive respondent göra en kort presentation om sig själva för att dels för att mjuka 

upp stämningen, men även bidra till ett bättre intervjuklimat. När vi hade genomfört varje 

intervju så transkriberade vi vårt insamlade material. Efter det teoretiska kapitlet presenterar 

vi analysen i uppsatsen. I analysen har vi tagit upp det empiriska materialet samt de teorier 

som vi tidigare har behandlat i uppsatsen. Vi har i analysen valt att kombinera teorierna med 

empirin, anledningen till detta val är för att man som läsare ska kunna se sambandet och 

relevansen. I analysdelen kommer vi följa ett mönster, där vi arbetar efter en modell som vi 

kallar för positioneringsbeslutsmodellen som delas in i tre olika faser; analys, intern- och 

extern implementering. Därefter när vi gjort vår analys presenterar vi vårt resultat som sedan 

kommer redovisas i vårt slutsatskapitel. Patel & Davidsson (2003) beskriver slutsatsen som 
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den del där forskaren sammanfattar resultaten genom att beskriva det viktigaste som studien 

visat.    

Vid processen av uppsatsskrivandet finns det enligt Patel & Davidsson (2003) tre 

tillvägagångssätt att arbeta med teori och empiri; deduktion, induktion och abduktion. Vi ska 

förklara dessa begrepp och vi börjar med deduktion. I deduktion har man sitt utgångsläge i 

redan befintliga teorier och utifrån detta dra slutsatser om det man ska undersöka. Bryman & 

Bell (2005) betonar att begreppet handlar om att inom ett visst område redan har teoretiskt 

vetande. Sedan utifrån teorin skapas olika antaganden som forskaren har som ändamål att 

undersöka. De nämner även att forskarens utgångspunkt är i redan befintlig teori, vilket 

innebär att resultatet kommer vara mindre påverkat av forskarens vinklade uppfattningar. 

Deduktion är en angreppsätt som är mer vanligt när en forskare gör en kvantitativ studie, där 

man har som mål att testa om ett antagande stämmer in på flera individer för att eventuellt 

kunna särskilja trender och dra slutsatser från sin forskning. 

Enligt Patel & Davidsson (2003) innebär induktion att forskaren inte gjort någon tidigare 

teoretisk undersökning, dvs. att forskaren inte har någon kunskap inom ämnet. Då man inte 

har någon kunskap om ämnet är det svårt att veta hur stor omfattning ämnet har. Detta innebär 

dock inte att forskaren är helt förutsättningslös. Vid början av en uppsats kan de vara svårt för 

forskaren med ett induktivt arbetssätt, eftersom han eller hon inte riktigt vet var 

undersökningen kommer att sluta.  

Det tredje angreppssättet är abduktion. Enligt Patel & Davidsson (2003) är en förenklad 

definition av detta angreppsätt; en mix av både induktion och deduktion. Fördelen med detta 

angreppssätt är att forskaren får en större frihet i uppsatsprocessen. Forskaren behöver inte bli 

bunden till att arbeta efter ett induktivt eller deduktivt tillvägagångssätt. Vi har i vår uppsats 

valt att använda oss av ett abduktivt tillvägagångssätt. Detta val har vi gjort eftersom vi har 

förkunskap inom vårt valda ämne.  

2.4 Vetenskapliga kriterier 

2.4.1 Validitet och Trovärdighet  

Repstad (2007) skriver att validitet ofta används när de gäller kvalitativ undersökningsmetod 

översätts med ordet giltighet och det menas att det sker en utvärdering för att se om forskaren 

har lyckats undersöka det han från början har tänkt undersöka. Detta stöds av Bryman & Bell 

(2005) som understryker att validitet går ut på en bedömning om de slutsatser som genererats 

från en undersökning hänger samman eller inte. Datamaterialets kvalitet bestäms genom att se 

hur pass bra det överensstämmer med problemformuleringen. Han betonar att validitet 

handlar om hur giltigt datamaterialet är för den problemformulering som ska klarläggas och 

kvaliteten på validiteten blir vassare ju bättre datamaterialet motsvarar forskarens intentioner 

med undersökningen (Grönmo, 2006). 

För att stärka validiteten i vår uppsats började vi med att välja ut den teorin vi ansåg vara 

relevant och därefter formulerade vi våra frågor för intervjuerna. Anledningen till att vi valde 

detta tillvägagångssätt var för att vi ville veta vilka område inom ämnet vi skulle beröra i våra 

intervjufrågor. Vi har även varit noggranna med att använda oss av flera litterära källor för att 
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styrka uttalanden. Validiteten i en uppsats är väldigt viktigt för att forskningsresultatet skall 

anses trovärdighet. Enligt Bryman & Bell (2005) så är detta ett av de grundläggande 

kriterierna för en bedömning av en kvalitativ undersökning.  Detta betonar Patel & Davidsson 

(2003) med att nämna att trovärdighet handlar om hur en undersökning görs på ett trovärdigt 

sätt. Enligt Bryman & Bell (2005) kan trovärdigheten på en forskningsstudie sjunka då det 

hela tiden sker en utveckling och att insamlad information därmed kan bli inaktuell. För att 

intervjuerna som har genomförts ska ha så hög trovärdighet som möjligt så har vi varit 

noggranna med att informera intervjurespondenten om vårt valda ämne och även berättat att 

deras åsikter är av stor vikt för vår uppsats. Vi har även varit noggranna när vi formulerat 

frågorna, att de har varit tillräckligt tydliga och förenklade för att det inte skulle ske några 

missförstånd mellan oss och intervjurespondenterna. Har intervjurespondenten haft svårt att 

svara på en fråga på grund av att han eller hon inte har förstått frågan, då har vi försökt 

formulera om frågan eller förklarat vad exempelvis ett visst teoretiskt begrepp betyder. 

För att vi skulle få fram ett så trovärdighet material som möjligt har vi låtit 

intervjurespondenten prata till punkt och försökt undvika att avbryta dem för att respondenten 

inte ska tappa tråden vilket kan resultera att viktig information uteblir.    

2.4.2 Metodkritik 

Vid valet av källor har vi tagit hänsyn till de delar som Grönmo (2006) anser bör belysas, dvs. 

tillförlitlighet, relevans, autenticitet och trovärdighet. För att garantera tillgängligheten i 

uppsatsen, var det första vi gjorde att kontakta Luma Metall AB för att klargöra om de 

godkände att vi skrev en uppsats för dem och att de blev vårt fallföretag. En fördel med valet 

av företag är att det är placerat i Kalmar, vilket har inneburit att vi haft möjligheten att göra 

återbesök. I de primära källorna vi har valt, dvs. intervjuerna, har vi säkrat relevansen genom 

att valt intervjurespondenterna efter vad de har för kunskap för att kunna bidra med så 

kvalitativ information som möjligt. När de gäller den tredje delen autenticitet har vi 

genomfört våra intervjuer face-to-face, förutom en av intervjuerna som gjordes över telefon, 

det innebär att vi har fått träffa dem och se att de är personen de utgett sig för att vara. 

Trovärdigheten kan dock vara lite svårare att bedöma, i alla fall om man ska rätta sig efter 

Grönmo (2006). Intervjurespondenterna kan ha undanhållit information genom att undvikt 

svara på vissa frågor eller ansett att informationen är för känslig att lämna ut. När det gäller 

ljudinspelning av intervjuer kan detta ge en negativ känsla hos intervjurespondenterna, 

eftersom de lätt kan skapas en obekvämhet. Ett annat problem gällande intervjuer kan vara att 

frågorna blir för ledande om inte vi som intervjupersoner tänker efter ordentligt när vi ställer 

våra följdfrågor som inte ingår i vår intervjuguide.  

Sekundärkällorna vi använder oss av innefattar litteratur, artiklar, dokument och hemsida. 

Dokumenten är de privata handlingar Luma Metall AB har låtit oss ta del av, dessa handlingar 

innehåller bl.a. deras marknadsplan och affärsplan. När det gäller litteratur så har vi använt 

oss av så färsk teori som möjligt för att uppsatsen ska kännas relevant. En referenskälla som 

är väl återkommande i flera delar i vårt teoretiska kapitel är Mårtensson (2009). Anledningen 

till att vi valt att frekvent använda oss av den referensen är dels för hur pass färsk källan är 

med tanke på att den är utgiven detta året därmed innehåller de senaste uppdateringarna. Men 

även för att hon ofta själv refererar till de stora författarna inom ämnet såsom exempelvis 
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David Aaker och Michael Porter, vilket vi anser gör att den referenskällan höjer sin 

trovärdighet flera grader. Det har därmed funnits en avsikt med detta val. Vi har säkrat 

autenticiteten med att använt oss av kurslitteratur från Studentbiblioteket i Kalmar och 

Universitetsbiblioteket i Lund. Den enda internetsidan vi har använt oss av är Luma Metall 

ABs hemsida. 
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3. Teori  

Avsikten med detta kapitel är att ge en teoretisk inblick i vilka ämnesområden vi anser vara 

de mest relevanta och centrala i uppsatsen. De delar vi har valt att beröra är bl.a. 

Varumärke, Positionering, Repositionering.  

3.1Varumärke 

3.1.1 Varumärkesidentitet 

Mårtensson (2009) skriver att varumärkesidentiteten är företagets vision om hur varumärket 

skall uppfattas av målgruppen, det vill säga den internt eftersträvade bilden som man vill 

förmedla. Ett starkt varumärke skall ha en rik och klar varumärkesidentitet, en uppsättning 

associationer som företaget försöker att skapa eller bevara med bland annat sin 

marknadskommunikation. Aaker (2007) styrker detta och menar att varumärkesidentiteten är 

synonymt med de unika associationer som varumärkesinnehavaren vill formge eller behålla. 

Vi kan tolka Aaker (2007)uttalande med att varumärkesidentitet är det som företaget vill att 

människor ska associera företaget med. Märkets identitet är utgångspunkten för all 

kommunikation (Mårtensson R. , 2009).  

Hinn & Rossling (1994) beskriver identitet som summan av de egenskaper någon väljer att 

visa upp för att markera sin existens, något som är tätt länkat till företagets image, det vill 

säga kundernas syn på företaget, något man kan se som utfallet av identitetsarbetet men det 

återkommer vi till senare. Vidare beskrivs identitet som en minnesbild av något och som 

innebär en rationalisering för i vars huvud den finns. När det sedan behövs ett beslutsunderlag 

så plockas den minnesbilden snabbt fram som består av känslor, varav vilka vi endast till en 

sannolikt, liten del klarar av att uttrycka i ord men som ändå ofta betraktas som rationella skäl 

och ingredienser i beslutsunderlaget (Hinn & Rossling, 1994).  

Varumärkesidentiteten och portföljstrategi är så intimt sammanlänkade att det är svårt att 

utveckla den ena utan den andra (Aaker D. , 2007). Det finns flera viktiga orsaker till varför 

portföljtänket är så viktigt. Varumärket ingår i en varumärkesportfölj (i de fall inte bolaget 

endast lutar sig på en produkt) där det har en fastställd roll att spela. Märkets roll påverkar 

vilka associationer som skall förstärkas respektive tonas ner. Så vad som kan verka vara ett 

strategiskt riktigt beslut kan visa sig ge ovälkomna konsekvenser, då det finns komplexa 

relationer mellan olika produkter och segment som kan leda till en ”backlash” hos kunderna. 

Framgången baseras på att skapa positiva interaktionseffekter (synergieffekter) och förhindrar 

negativa sådana (kannibalisering). Beslut om varumärkets identitet måste föregås av beslut 

om hur det skall vara positionerat (Mårtensson R. , 2009). 

När detta är fastställt bidrar positioneringen till att fokusera kommunikationen på ett fåtal 

associationer som är en reflektion av varumärkets inre kärnvärden. Därmed är det också 

fastställt vilka budskap som den varumärkesbyggande marknadskommunikationen skall 

inrikta sig på. Budskapen måste vidare bedömas efter sin förmåga att differentiera varumärket 

och vara formulerade så att de skapar köpmotiv för målgruppen. Varumärkesidentiteten skall 

vägleda och inspirera arbetet med att bygga upp ett starkt varumärke (Mårtensson R. , 2009). 
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För att underlätta arbetet med varumärkesidentiteten kan man använda sig av en 

varumärkesplattform. 

3.1.2 Varumärkesplattform  

Varumärkesplattformen är det planeringsinstrument som används som underlag för arbetet 

med varumärkesidentiteten och ger ramarna för hur den kan hållas aktuell och relevant. I 

plattformen ingår bl.a. företagets vision, affärsidé och dess kärnvärden som tillsammans utgör 

det beslutsunderlag som är varumärkesplattformen. Visionen anger skälet till varför företaget 

existerar på marknaden. Affärsidén beskriver vilka strategiska mål det skall nå, hur det skall 

nå dem och vilken målgrupp det vänder sig till. Företagets kärnvärden skall förstärka och 

vägleda företagets eller märkets beteende på marknaden. En väl utarbetad 

varumärkesplattform gör det enklare att skapa en förståelse för varumärket i hela 

organisationen och skall ligga till grund för varumärkesutvecklingen, positioneringen och 

marknadskommunikationen. Plattformen kan omfatta ett enda varumärke eller till exempel ett 

”range brand” med varumärken och produkter i olika branscher (Mårtensson R. , 2009). 

3.1.3 Varumärkesplattformens innehåll och delar 

Enligt Mårtensson (2009) kan varumärkesplattformen innehålla följande information (men 

även att plattformen påverkas av varumärkesportföljens struktur). 

 Vision, affärsidé och värden 

 Personlighet 

 Primär målgrupp 

 Primära varumärkeslöften 

 Varumärkets karaktär 

 Visuell identitet 

Nedan kommer vi gå igenom ovanstående punkter mer ingående. 

3.1.4 Vision, affärsidé och värden 

Visionen är en idealiserande bild av ett framtida mål som aldrig kommer att nås, men som 

ändå känns meningsfullt att sträva efter. Visionen gör det lättare och därmed mer meningsfullt 

att föreställa sig hur framtiden kommer att gestalta sig. Den ger företaget perspektiv och 

vägleder dess agerande. Visionen beskriver varför företaget existerar på marknaden, d.v.s. 

syftet med verksamheten och talar om vilka värden det har. Den skall också ge vägledningen 

om vad företaget inte är och vilka värden det inte står för. Vidare bör visionen omfatta ett 

uttalande om strategiska och finansiella mål för företaget och varumärket. 

Affärsidén talar om vad företaget skall göra, vilka kundgrupper de skall tillfredställa samt hur 

de skall differentiera sig från konkurrenterna. menar att om man har en kraftfull och 

inspirerande idé som vägleder verksamheten kan märket utvecklas till ett beteende, ett sätt att 

leva, ett sätt att tänka för de anställda och kunderna. Anställda i företag med levande och 

motiverande affärsidéer känner sig bemyndigade att tänka mer kreativt på hur man kan skapa 

riktigt värde åt sina kunder och företaget. Det är viktigt att företagets vision och affärsplan 

återspeglas i dess marknadskommunikation och olika kontaktytor. Det skall skapa riktiga 
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förväntningar hos kunderna genom att företaget kommunicerar vad det står för och vilka 

löften det ger. (Mårtensson R. , 2009) 

3.1.5 Varumärkets personlighet 

Varumärkespersonlighet kan definieras som märkets inre kännetecken. Innebörden i 

personligheten, till exempel märkets egenskaper, skapas via de kontakter man har med 

märket. För att man ska kunna tillskriva ett märke en personlighet krävs det att märket 

avsiktligen ingår i någon aktivitet. Det måste uppfattas som levande skriver Mårtensson 

(2009). Det observerade beteendet blir utgångspunkten för den personlighet, den inre 

karaktären med mål och värden man tillskriver märket. Det finns ett antal skäl till varför det är 

viktigt för ett varumärke med en tydlig och positiv personlighet. När den funktionella likheten 

mellan olika varumärken är påfallande kan personligheten vara det enda som skiljer dem åt. 

Märkespersonligheten är ofta unik och svår för konkurrenterna att imitera. 

3.1.6 Primär målgrupp 

Den primära målgruppen bör beskrivas så att man förstår hur företaget kan skapa värde för 

den, samt vad som är viktigt för varje specifik målgrupp. Beskrivningen skall vidare vara så 

klar att den vägleder företagets produktutveckling, kundkontaksstrategier etc. Med det menar 

Mårtenson att med en tydlig bild av målgruppen, kan man även skapa sig en tydlig bild av vad 

dem vill ha, dess behov och önskemål. Detta skall i sin tur vägleda det framtida 

utvecklingsarbetet i företaget. Det ger en tydligare målbild för företaget (Mårtensson R. , 

2009). 

3.1.7 Primärt varumärkeslöfte 

De varumärkeslöften som märket ger, vare de emotionell, funktionella, självuttryckande, 

estetiska eller fördelar i form av ökad trovärdighet, måste de vara fastställda och uttryckta 

både såväl internt som externt. Varumärkeslöftena måste vara något som är motiverande för 

kundgruppen och som kan differentiera varumärket på ett konkurrenskraftigt sätt (Mårtensson 

R. , 2009).  

Den/de nyckelfördelar man erbjuder bör vara: 

 Viktig eller motiverande för målgruppen 

 Möjlig för varumärket/företaget att leverera 

 Unikt/differentierande för varumärket/företaget 

Grönroos (2008) menar att företaget genom sin externa marknadsföring ger löften som så 

mycket som möjligt ska gå hand i hand med de personliga behov, värderingar och önskemål 

som målgruppen vill ha. På grund av kundernas tidigare erfarenheter kommer löftena i deras 

tankevärld antingen motverkas eller förstärkas. Om kunden har varit i kontakt med företaget 

förr kan detta ske genom word-of-mouth kommunikation och av deras uppfattning om 

serviceföretagets image.  

I Sanningens ögonblick, när kunderna och anställda möts, är det tillfälle som är avgörande 

ifall kundens upplevelse motsvarar dennes förväntningar. Om förväntningarna inte uppnås, 
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uppstår det vad som kallas kvalitetsproblem (Grönroos, 2008). För långa relationer är god 

kvalitet en bra grund, det ger även ett gott rykte och en fördelaktig image.  

3.1.8 Varumärkets karaktär 

Varumärkets karaktär anger känslan, stilen eller ansatsen som skapar en levande personlighet 

för produkten eller tjänsten. Märkets ”tonläge” avser hur det talar till sin målgrupp, 

exempelvis som expert eller medmänniska, med värme och närhet eller distans och pondus. 

Val av ansats görs utifrån vad som tilltalar och är attraktivt för märkets målgrupp. 

(Mårtensson R. , 2009) 

3.1.9 Visuell identitet 

Den visuella identiteten är en noggrant sammansatt visuell representation av varumärket som 

tillsammans med produkterna utgör kontaktpunkter med omgivningen. Den visuella 

identiteten har en avgörande roll för många varumärken och skall spegla och förstärka 

varumärkets övriga attribut och värden. Därför är det viktigt att veta vilken visuell identitet 

varumärket har och om dess visuella uttryck stämmer överens med varumärkets identitet. I 

den visuella identiteten ingår; varumärkesnamnet, logotypen, förpackningsdesign och slogans, 

ja, egentligen varumärkets alla kontaktytor mot sina kunder. Den visuella identiteten måste 

sen implementeras och vara enhetlig i företagets/varumärkets olika kontaktytor, såsom 

hemsida, presentationsmaterial, marknadskommunikation med mer. (Mårtensson R. , 2009) 

Det finns ett antal kriterier som kan/bör användas vid utformandet av dessa element, de skall 

vara: 

 Minnesvärda 

 Meningsfulla 

 Estetiskt tilltalande  

 Överförbara mellan olika märken, kulturer, länder etc. 

 Anpassningsbara och flexibla över tiden 

 Möjliga att skydda juridiskt och mot konkurrenterna  

När företaget genomgått varumärkesplattformens olika delar är nästa steg implementering. 

Det första steget är att via intern implementering få dem anställda att genomsyra 

varumärkesidentiteten. 

3.1.10 Intern implementering 

Den interna marknadsföringen är enligt Grönroos (2008) ett fundament för den externa och 

interaktiva marknadsföringen. De anställda måste förstå och acceptera externa 

marknadsprogram, satsningar och erbjudande innan de lanseras till en extern marknad av 

potentiella kunder. Det är jätteviktigt att ledningen aktivt och kontinuerligt stödjer 

medarbetarna, det är en förutsättning för en lyckad intern marknadsföring, vilket bidrar till en 

lyckad extern marknadsföring och bra kundrelationer. Om högsta ledningen inte förstår den 

interna marknadsföringens strategiska roll, kommer det kapital som använts för intern 

marknadsföring inte att betala sig.   
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Vid servicekonkurrens går man över från ett tillverkningstänk till ett servicetänk. Man har 

idag börjat inse vikten av utbildad servicepersonal. Desto mer teknik och automatisering som 

införs i serviceprocessen, desto viktigare kommer personalens tjänstvillighet och 

kundmedvetande att bli. Man måste se till att de idag färre kundkontakter uppfattas som 

fördelaktiga för kunden.  Den kundinställning och viljan att betjäna kunderna så att de blir 

nöjda och med det främjar marknadsföringen måste genomsyra hela företaget. (Grönroos, 

2008) 

Det är viktigt för en marknadsförare att verkligen hålla det man lovar. En orsak till att detta är 

svårt är att det vid ett implementerande av ett erbjudande är så pass mycket folk delaktiga, 

både internt och externt. Marknadsförarens svåra uppgift är att få alla som samverkar i 

implementeringen att arbeta mot ett gemensamt mål (Ford et al, 2006). För att skapa denna 

åtråvärda kundinställning menar Grönroos (2008) att man måste använda ett aktivt och 

målinriktat program där en rad olika aktiviteter och processer samordnas i en slags 

marknadsföring. De interna relationerna mellan personal på olika avdelningar kommer på så 

vis styras mot serviceinriktad hantering av externa relationer med olika intressenter.    

Enligt Grönroos (2008) finns det två olika sorter av intern marknadsföring: attitydpåverkan 

och kommunikationsstyrning. Attitydpåverkan innebär att man stimulerar personalens 

motivation till att vara kundmedveten och tjänstvillig. Om ett företag vill bli 

konkurrenskraftigt med hjälp av servicestrategier är det vanligtvis denna sorts intern 

marknadsföring de väljer.  

Kommunikationsstyrning innebär att chefer, arbetsledare, stödpersonal och kontaktpersonal 

får den information de behöver för att kunna utföra sina uppgifter som servicepersonal och 

ledare gentemot interna och externa kunder. Exempel på viktig information kan vara löften 

från reklamkampanjer och varors och tjänsters egenskaper. (Grönroos, 2008)  

Det krävs alltså effektiv attitydutveckling och stöd för kommunikationsstyrning för att få en 

framgångsrik intern marknadsföring. Den interna marknadsföringen hjälper till att skapa den 

kultur som ska genomsyra företaget. Den hjälper alla anställda att förstå och acceptera 

företagets affärside, dess strategi och taktik samt dess varor, tjänster och marknadskampanjer. 

Den hjälper även alla anställda att agera på ett mer hjälpsamt och serviceinriktat sätt. 

(Grönroos, 2008) När företaget genomfört den interna implementeringen måste de nu 

bestämma hur de ska positionera sig i kundernas sinne.  

3.2 Positionering 
Positionering syftar till att ett företags erbjudande skall skapa en klar, distinkt och önskvärd 

plats i kundernas sinne, jämfört med konkurrerande företags erbjudanden. Människans hjärna 

har svårt att minnas flera märken under samma produktkategori (Kotler, 2001). 

Positioneringen är en del av företagets marknadsföring. Den måste stämma överens med 

affärsiden, vald strategi och med det eller de segment som bearbetas. Man ska sträva efter att 

undvika de positioner som är liknande eller upptagna av konkurrenter . Det viktigaste är att 

positioneringen kan uppfattas som trovärdig. Vid val av positionering är det väldigt viktigt att 

veta hur man själv och konkurrenterna uppfattas i idag, hur de positionerar sig. Man behöver 
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undersöka marknaden. Det kan vara så att produkten egentligen uppfyller målgruppens krav 

men att de har en bild i deras medvetande att konkurrenten är bättre (Albertsson & Lundqvist, 

2007). Man kan enligt Albertsson & Lundqvist (2007) säga att nummer sju är ett lämpligt 

genomsnitt för vad hjärnan kan komma ihåg. Det märke som kunden nämner först i fall man 

frågar dem om de kan märkena i produktkategorin är oftast de som är överst i kundens 

medvetande. En vanlig tanke bland professionella inköpare och privatpersoner är att det aldrig 

är fel att köpa ett känt varumärke. Människan har förmågan att välja det kända istället för det 

okända. I de flesta människors medvetande finns det ofta en klar etta. Att utmana denna 

förstaplats är ofta en väldigt dålig taktik och som oftast bara innebär svidande förluster 

(Albertsson & Lundqvist, 2007).   

Positionering kan ses från två perspektiv. Dels hur produkten eller tjänsten definieras i 

kundernas medvetande, det vill säga hur kunderna uppfattar varumärket. Dels hur företaget 

genom sina egna marknadsföringsaktiviteter placerar produkten eller tjänsten i kundernas 

medvetande jämfört med konkurrerande företags produkter och tjänster (Kotler, 2001). 

Albertsson & Lundqvist (2007) styrker att positionering är ett sätt för marknadsföraren att 

försöka styra hur människor klassar produkter och märken i olika kategorier. Detta gör man 

igenom att ta en andel av målgruppens medvetande.  Den sistnämnda aspekten handlar om 

den bild företaget vill att kunderna ska ha av varumärket. I vissa fall kan en oönskad position 

aktualisera att varumärket ompositioneras hos kunderna. Kotler (2001) nämner behovet av att 

ompositionera varumärket från dess nuvarande position då: 

 

1) Konkurrenterna har lanserat en position liknande det för företaget och har börjat ta 

marknadsandelar  

2) Kundernas behov har skiftat, varvid efterfrågan av företagets produkter och tjänster 

minskat 

 

Kunder väljer de produkter och tjänster som ger dem det högsta värdet. Därför är nyckeln t ill 

att vinna och behålla kunder att förstå deras behov och önskemål bättre än konkurrenterna 

samt att skapa mervärde. Ett företag kan positionera sig med överlägset värde till valda 

kundmarknader, antingen genom lågprisstrategi, att erbjuda lägre priser än vad 

konkurrenterna gör, eller genom att leverera mervärde som rättfärdigar ett högre pris, 

exempelvis hög kvalitet och bättre service. Detta för att skapa en konkurrensmässig fördel 

gentemot sina konkurrenter. En stark positionering kan dock inte baseras på tomma löften. 

Om företaget positionerar sina produkter och/eller tjänster som högsta kvalitet och service så 

måste de även leverera den utlovade kvalitén och servicen för att inte förstöra relationen med 

och förlora förtroendet hos sina kunder. (Kotler, 2001) 

 

I dagens hårda konkurrens menar Mårtensson (2009) att det är vanligt att varumärken betonar 

flerdimensionella fördelar såsom självuttryckande, emotionella och funktionella. Den sociala 

menas med att den kan identifieras med en speciell grupp av människor. Den emotionella är 

den självbild som avser att man ska känna sig stärkt, medveten, pålitlig och självsäker genom 



- 26 - 
 

den produkt man valt och är den fördelen som är svårast att kopiera. Den sista fördelen är 

funktionell och speglar attribut som pris och storlek.  

På en marknad finns det vanligtvis flera lågpris och högpris företag, man måste differentiera 

sig ännu mer och kommunicera detta. När man positionerar sig blir man ofta begränsad på 

målmarknaden, man kan alltså bara konkurrera inom ett begränsat område. (Mårtensson R. , 

2009) 

Positionering har alltid sin utgångspunkt i varumärkets själ och varumärkesidentiteten och 

innebär att man tar ett beslut att bara trycka på vissa aspekter hos varumärket. Man måste 

koncentrera på dessa aspekter för att kunna skapa den starka och distinkta position man vill att 

varumärket ska ha. (Mårtensson R. , 2009)  

Melin (1997) skriver att det är viktigt för att kunna utveckla ett framgångsrikt 

positioneringskoncept att produkt positioneringen och den psykologiska positioneringen har 

en viss korrespondens.  Om de inte gör det finns det risk att företaget är ute efter en position 

som de inte har förutsättningar att uppnå. Brooksbank (1994) tillägger för ett företag ska vara 

framgångsrik under en längre tid måste de vara väl positionerade på marknaden.   

3.2.1 Tre olika positioneringskategorier 

Ett vitalt och generellt tankesätt som man måste ha i åtanke när man ska positionera sig är att 

man alltid måste ta hänsyn till konsumenternas mål. Med detta i åtanke kan man dela upp 

positionering i 3 olika kategorier: konkurrensbaserad, målinriktad och emotionell 

positionering som har en förmåga att överlappa de två förstnämnda. (Mårtensson R. , 2009) 

När en ny innovation träder in på marknaden och skapar en kategori existerar ingen eller lite 

konkurrerande varumärken. I den första fasen måste man se till att utbilda konsumenterna i 

vilka attribut som är viktiga och i vilken grad kategorin är homogen eller differentierad. Då 

kategorin i detta skede är fattig på konkurrens har man möjligheten att positionera märket 

baserat på generella kategorier för marknaden. Under mognadsfasen brukar olika 

producenters produkter i produktkategorin att gå mot en liknande design, mycket med hjälp 

av media. (Mårtensson R. , 2009)  

Syftet med den konkurrentbaserade positioneringen är att etablera märket på marknaden så 

att det har ett fördelaktigt utgångsläge för sin kommunikation. Konkurrenspositionering är 

den positioneringstaktik som ligger närmast traditionell krigsstrategi. Risken med strategin är 

dock att den riktar en överdriven fokus på vad den närmaste grannen i kategorin gör. 

Konkurrensinriktad positionering kan vara illustrativ men den kan också göra företaget mer 

eller mindre beroende av ständig jämförelse med sin närmaste granne (Uggla, 2006).  Enligt 

Melin (1997) är nyckeln till framgångsrik positionering att vara först, det ger företaget 

friheten att välja den position som de anser vara mest attraktiv. Albertsson & Lundqvist 

(2007) beskriver också att det är en fördel att vara störst och först ut, dock motsäger dem 

Melins uttalande och skriver att det är bättra att hitta en position som inte är upptagen än att 

lägga resurser på att ta första platsen. Ries & Trout (1981) stärker deras uttalande med; är 

företaget inte först ut på ett nytt område är den nya produkten normalt också en medelmåtta.  

Doyle (1998) understryker detta och nämner att konkurrensbaserad positionering är ett av tre 
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sätt att öka sin konkurrenskraft. En annan fördel är att man som pionjär i en produktkategori 

har bra möjlighet att förknippas med produktkategorin då konsumenterna tenderar att 

uppmärksamma den som är först. Har man inget för konsumenterna intressant 

positioneringsobjekt kvittar det givetvis hur mycket pionjär man än är.  

Mårtensson (2009) skriver att man kan dela in den konkurrensbaserade positioneringen i två 2 

faser 

 Associationsfasen: Här skapar man en association till de ledande märkena i 

produktkategorin (medlemskap) 

 Differentieringsfasen: Här differentierar sig de varumärken som har resurser ifrån 

konkurrenterna.  

I associationsfasen försöker man förmedla att man har samma egenskaper och fördelar som 

andra varumärken i samma produktkategori eller genom att relatera märket till ett annat starkt 

märke i kategorin.  

I differentieringsfasen försöker man i motsatts från den ovanstående fasen visa hur man skiljer 

sig ifrån konkurrenterna.  

Albertsson & Lundqvist (2007) skriver att företagen inte behöver försöka positionera sig som 

nummer ett, utan nummer två. Om man inte vill nöja sig med att vara på andra eller tredje 

plats finns det andra strategier man kan använda sig av. Man kan positionera sig på ett sätt 

som ingen annan har gjort. Liljedahl (2001) understryker att är man företaget som är nummer 

två på marknaden så kan man ändå forma en strategi efter marknadens utgångsläge. Och dra 

fördelar av inte vara det marknadsledande företaget.  Det finns två huvudstrategier för de 

företag som inte är det ledande företaget på marknaden; Skapa en stark position där man 

relaterar sig till marknadsledaren och därmed också accepterar en placering längre ner på 

stegen. Eller reser man sin egen stege i en lucka där man klättrar mer ostört. Men det finns 

även en tredje strategi, repositionering (Liljedahl, 2001). Som vi återkommer till senare i 

teorikapitlet. 

Målbaserad positionering har som syfte att visa att man kan hjälpa konsumenterna att nå sina 

mål bättre än konkurrerande alternativa produkter. Man vill här vara bättre än konkurrenterna 

med fördelar som är viktiga för konsumenterna. När man sedan nått den initiala position kan 

det växa genom att fördjupa den innebörd som associeras med märkespositionen. Man måste 

ha insikt om vad konsumenterna vill ha då man måste trycka på de punkter som relateras till 

konsumenternas mål (Mårtensson R. , 2009). Liljedahl (2001) tillägger att det handlar om att 

konkurrera om positioner i konsumentens medvetande. Märket positionerar sedan så att 

konsumenten når sina mål om den väljer märket. Konsumenternas mål bör vara något som 

speglar varumärkets själ.  När ett företag inte har en produktdifferentieringspunkt kan 

företaget använda sig av kategoriessens. Vilket innebär att företaget utgår från kunskap om 

hur en produktkategori stämmer överens med konsumenternas mål och kommunicerar 

indirekt eller direkt att det har denna kunskap. (Mårtensson R. , 2009) 
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Emotionell positionering försöker skapa en respons i hjärtat istället för hjärnan. Denna 

kategori av positionering har en hög emotionell involvering och en låg kognitiv involvering, 

vilket innebär att man involverar intellekt, tankar och intelligens i processen. Men i den här 

kategorin av positionering, positioneras värdet bäst med hjälp av emotionella attribut. Det 

handlar om erbjudanden med emotionell eller symbolisk koppling men där de funktionella 

attributen av olika anledningar hamnar i bakgrunden. För att summera denna kategori så vill 

företagen muta sig in hos konsumenterna med hjärtat som ledstjärna och med hjälp av 

emotionsladdad marknadsföring (Uggla, 2006). En konsument som har en emotionell relation 

med ett varumärke är med stor sannolikhet mindre priskänslig. Många företag idag väljer att 

positionera sig med hjälp av känslor eftersom detta spelar en så stor roll för människor. Ett 

exempel är Nikes reklam ”JUST DO IT” som inte säger något alls om vad produkten är utan 

istället skapar en bild av prestationer och mod. (Mårtensson R. , 2009) Det finns ett antal olika 

typer av emotionell positionering som kan exempelvis spela på ilska eller glädje. Var och en 

av de olika typerna kännetecknas av att de har en värdeladdning, de vill säga att individen 

upplever ett emotionellt tillstånd som positivt eller negativt. (Söderlund, 2003) Emotionell 

positionering är enligt forskarna Mahajan och Wind viktigast för följande; dyra produkter, 

tjänster, produkter vars inte kan bedömas före köpet och onämnda produkter som generellt är 

svåra att marknadsföra. (Mårtensson R. , 2009)  

Den emotionella marknadsföringen är idag vanlig detta beror på att det kommersiella bruset 

har ökat i takt mad att det går att nå kunder med budskap via en ständigt ökande mängd 

kanaler. Kunder är idag inte lika mottagliga till reklam då de ständigt möts av detta enorma 

utbud. Människor idag filtrerar bort det mesta vilket har gett marknadsförare ett hinder som 

man måste förbi gå. Man har gått från att fokusera på produkten i reklamen till att försöka 

stimulera kunden med emotionella meddelanden. Vid emotionell stimuli kan människan ha 

svårt att filtrera, tanken går andra vägar hos människan vilket bidrar till att man inte alltid vet 

att man blivit stimulerad (Söderlund, 2003) 

3.2.2 Positioneringskonceptets utformning 

Melin (1997) skriver om tillvägagångssättet för att utveckla ett konkurrenskraftigt 

positioneringskoncept.  Först och främst måste man göra en positioneringsanalys där man 

försöker fastställa de konkurrerande varumärkenas positioner. Man brukar illustrera det med 

ett antal relevanta variabler som pris och kvalitet. Man kan med denna information hitta 

åtråvärda positioner som ännu ingen gjort anspråk på. Det är viktigt att utveckla ett 

positioneringskoncept som är förankrat i produkten konkurrensfördelar. Man bör dock inte 

använda sig av alla då det kan skapa en diffus positionering. Man måste hitta produktens 

kärnvärde för att sedan använda detta som grund i utformningen av positioneringskonceptet. 

Kärnvärdet måste i något avseende förmedla ett attraktivt och relevant mervärde som både 

kan bestå av funktionella och emotionella värden. Den prisnivå man väljer är en viktig 

positioneringsvariabel då konsumenternas bedömning av mervärde i hög grad är beroende av 

detta.   

3.2.3 Strategisk positionering 

Enligt Uggla (2006) kan man lätt få intrycket att positionering endast handlar om taktik och 

marknadsföringsmix. Det finns även andra termer som berörs; segmentering, målgruppering 
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och positionering. Ur tolkningar av (Trout, 1996) framstår positionering som om möjligt ännu 

mer taktiskt, närmast som en sorts reklamtaktik. För författare som exempelvis Michael Porter 

och David A. Aaker är positionering ett mer konkurrensdrivet fenomen, eftersom de uttrycker 

en bredare, djupare och mer integrerad syn på positionering, jämfört med Trout. Vilket leder 

oss in på hur företag ska tackla konkurrenskraften med hjälp av att implementera 

konkurrensstrategier. 

Strategisk positionering försöker uppnå en hållbar konkurrens fördel genom att bevara det 

som är särskiljande med företaget. Vilket innebär utförning av helt andra aktiviteter än 

konkurrenterna, eller utförning av liknande aktiviteter men på andra sätt. 

(Uggla, 2006) 

3.2.4 Konkurrensstrategier 

Enligt Uggla (2006) så kretsar dels strategisk positionering kring generaliserade 

konkurrensstrategier, där konkurrenskrafterna bidrar till att forma konkurrensen mellan 

segment och grupper på marknaden. Holm (2002) beskriver konkurrensstrategi som en 

kombination av de mål företaget eftersträvar och de resurser som används. Porter (1998) 

uttrycker att det finns tre generella konkurrensstrategier och fem konkurrenskrafter som bidrar 

till att forma konkurrens på marknaden. De tre generella konkurrensstrategierna är; 

kostnadsledarskap, differentiering och fokusering.  

Konkurrensfördel 

  Lägre kostnader Unikhet 

 

Bred målgrupp 

 

Målgruppsvidd 

 

Smal målgrupp 

 

 

                                                                                    Figur 2.1 (Källa: Porter, 1998) 

Modellen ovanför har Michael Porter sammanställt och innefattar de tidslösa 

konkurrensstrategierna. Den visar vilken av de tre generella konkurrensstrategierna som ett 

företag ska använda sig för att bli mer konkurrenskraftigt. För att företaget ska kunna göra sitt 

val av strategi behöver de veta vad deras konkurrensfördel är och vidden av deras målgrupp. 

Morrison (2001) understryker att det är många B2B företag som misstår vad deras varumärke 
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står för och vilka konkurrensfördelar de har. Barney (1991) tillägger att ett företag sägs ha en 

uppehållen konkurrensfördel när de genomfört en värdeskapande strategi som inte samtidigt 

genomförs av en nuvarande eller en potentiell konkurrent.  

Kostnadsledarskap är som tidigare nämnt en av strategierna. Enligt Uggla (2006) bygger 

denna strategi på att ett företag ska försöka uppnå skalfördelar genom låga produktions- och 

distributionskostnader. Denna positioneringsstrategin mot kund bygger ofta på en pris-/ värde 

strategi, enligt Uggla (2006), där man komprimerar så mycket kundvärde som möjligt till ett 

visst pris. Grundtanken med denna strategi är att företaget ska ha en effektiv kostnadsstruktur 

relativt till konkurrenterna (Holm, 2002).  

Porter (1998) understryker att det företaget som väljer att vara kostnadsledande kan inte 

arbeta med extrem produktanpassning och den högsta kvaliteten på marknaden. Det läggs 

istället fokus på kostnadssidan och genom att arbeta med långa serier och outsourcing till 

underleverantörer i låglöneländer kan man åstadkomma detta. Uggla (2006) berättar att 

lågkostnadspositionen kan vara svår att skapa framgång med, eftersom det är så lätt att 

kopiera lågpriskoncept. Med tanke på att det är enkelt för företag att kopiera ett 

lågpriskoncept är det viktigt att kunna erbjuda sina kunder ett värde där fokus ligger bortom 

priset. Enligt Holm (2002) förutsätts det att företaget har en stor volym och en relativt hög 

marknadsdel för att nå kostnadsöverlägsenhet. 

Enligt Uggla (2006) bygger differentiering på ett ledarskap av något slag som skapar en 

positivt upplevd skillnad gentemot konkurrenterna. Holm (2002) understryker att denna 

strategi bygger på utvecklad särart, specialisering och exklusivitet. Ser man det rent teoretiskt 

så måste det finnas något som skapar differentieringen, som exempelvis en teknisk innovation 

eller avancerad design. Uggla (2006) fortsätter betona att differentiering som 

positioneringsstrategi bygger på mottot att man inte kan vara omtyckt av alla och därmed 

borde det vara mer strategiskt korrekt att vara uppskattad av några. Uggla (2006) skriver att 

differentiering kan byggas upp av företaget eller köpas direkt från marknaden genom 

licensiering av exempelvis en attraktiv teknologi. I alla avseenden bygger differentiering på 

högre upplevd kvalitet till ett högre pris och i de flesta fall också på en högre faktisk kvalitet. 

Använder sig företaget inte av differentiering kommer de bli anvisade till renodlad 

priskonkurrens. Uggla (2006) understryker att det inte finns något alternativt sätt att undgå 

priskonkurrens än att erbjuda kunderna något mer. 

Om företaget inte kan dra ner på sina kostnader eller differentiera sina produkter så får de 

försöka hitta en annan konkurrensstrategi som är hållbar. Enligt Uggla (2006) bygger den 

fokuserade konkurrensstrategin på en tydlig inriktning mot ett visst segment, snarare än hela 

marknaden. Holm (2002) styrker detta med att fokusering förutsätter inriktning på ett visst 

segment, såsom geografisk marknad och sortiment. Holm (2002) utvecklar denna tes med att 

fokusstrategin bygger på antagandet att företaget kan bearbeta en strategisk målgrupp 

effektivare än företag med bredare inriktning. Uggla (2006) fortsätter med att betona att 

fokusering erbjuder möjligheter till ett visst djup i positioneringsstrategin. Fokusering är 

enligt Uggla (2006) ofta en körbar konkurrensstrategi inom B2B. Doyle & Saunders (1985) 

understryker att det heterogena behov som finns på marknaden gör att det oftast inte är 
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kostnadsledarskap eller icke-differentierade strategier som är framgångsrika. Det är vanligare 

med fokuserade strategier. 

Avslutningsvis så skriver Uggla (2006) att huruvida en marknadsaktör satsar på en 

lågkostnadsposition, differentiering eller fokusering så kommer konkurrenskrafterna på 

marknaden att bidra till att förändra denna position på olika sätt. Om företaget misslyckas i 

positioneringsförfarandet, vilket bidrar till att kunderna får fel bild av varumärket, krävs en 

repostionering.  

3.3 Repositionering 
Enligt Uggla (2006) handlar repositionering om att förändra något som redan finns etablerat 

på marknaden och i människors medvetande. De flesta positioneringar är egentligen 

ompositioneringar, i det fall då du inte har ett nytt företag eller produkt som ingen tidigare har 

hört talas om tidigare. Om du i nuläget är etablerad på marknaden, även om de endast har 

varit en kort tid, har människor redan en uppfattning om företaget (Temporal, 1999). Melin 

(1997) styrker detta med att förklara begreppet som att ändra en redan etablerad positionering 

för att byta riktning och etablera sig på ett nytt sätt. Det finns inga generella definitioner av 

repositionering, olika yrkesgrupper har gjort sina egna uppfattningar och definitioner. Här 

nedan presenteras några av de olika yrkesgruppernas definitioner; 

 

”Repositionering är en förändring, det handlar i princip om att trigga vision, mission och 

värden i en ny riktning som är mer lämpad för varumärket i framtiden” 

(Brand managementkonsult) 

 

”Repositionering handlar i första hand om att förändra konsumentens perception av 

varumärket” 

            (PR-konsult) 

Enligt Uggla (2006) är brand managementkonsulten helt fokuserad på 

organisationsdimensionen och de faktiska värderingarna som driver företaget framåt. PR-

konsulten är mer fokuserad på medvetandedimensionen, med ursprung från klassiskt tänkande 

runt positionering. Men rör man sig utanför dessa yrkesgrupper så blir säkerligen uttalanden 

annorlunda. Trout (1996) styrker PR-konsultens uttalande med att i repositioneringsprocessen 

kan det vara väldigt hjälpsamt om man kan hitta ett sätt att ansluta vad som redan finns i 

åtanke som en utgångspunkt för budskapet. Enligt Uggla (2006) innebär att repositionera, 

förflyttelse av någonting till en ny och mer attraktiv och relevant position. Dessa två sist 

nämnda begrepp; relevans och attraktivitet är enligt Uggla (2006) de viktiga begreppen och 

drivkrafterna för en positionering. Om det vad företaget erbjuder tycks sakna relevans på 

marknaden kan repositionering vara ett tillvägagångssätt om de vill fortsätta utvecklas och 

hålla kvar sina marknadsandelar.  
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Enligt Melin (1997) kan varumärken ha fastnat i sin positionering vilket resulterar att de 

misslyckas att nå ut till sina kunder på rätt sätt. Han fortsätter vidare att detta kan vara en 

anledning till att ett företag väljer att repositionera. Kapferer (2004) nämner många gånger att 

det är viktigt att förändras och utvecklas för att kunderna fortsatt ska vara nöjda och 

intresserade. Företaget kan fråga sig varför de ska repositionera sig, syftet med detta enligt 

Uggla (2006) kan vara att de vill nå ut till en större målgrupp, arbeta med att förnya sitt 

varumärke eller inta flera olika positioner på marknaden. Enligt Trout (1996) är 

repositionering ett måste när kundernas inställning ändras och teknologin har kört om de 

befintliga produkterna. Fill (2006) betonar att repositionering är svårt att genomföra, ofta 

detta på grund av förankrade uppfattningar om ett specifikt varumärke. 

 

3.3.1 Repositioneringsstrategier 

3.3.1.1 Konkurrensorienterad 

Denna strategi bygger enligt Uggla (2006) på kommunikativa knep och möjligheten att vända 

konkurrenternas styrkor till en svaghet i positioneringsspelet. Uggla (2006) betonar att denna 

strategi är en av de mest klassiska bland strategierna. Genom att försvaga konkurrenterna och 

nedvärdera dem kan företaget försöka få dem ur medvetandet. Uggla (2006) understryker att 

konkurrensorienterad repositionering rör sig tydligt på en mer taktisk nivå av marknadsföring. 

Denna strategi handlar ofta om att smutsa ner konkurrenten med reklam och kommunikation 

som avslöjar en svaghet. Uggla (2006) betonar att repositionering av konkurrensen betraktas 

av en del som en nödvändig skada i det överkommunicerade samhället. 

3.3.1.2 Imageförändring 

Enligt Uggla (2006) är denna strategi effektiv när ett företag vill förändra varumärkets image 

och nå ut till ett mer attraktivt marknadssegment. En orsak till valet av denna strategi är att 

konkurrensen är för tuff på den marknaden man är verksam. När ett företag har kommit till 

detta stadium finns där två alternativ; antingen kan företaget försöka förändra sin image på 

egen hand eller kan man arbeta med ett partnervarumärke som redan har den önskvärda 

positionen. Uggla (2006) understryker att det kan vara svårt på egen hand att förändra en 

grundläggande position, nästintill omöjligt, men det beror helt på vilken verksamhet man 

arbetar inom.  För att ge ett exempel; det är lättare för ett livsmedelsvarumärke att förändra 

sin image jämfört med ett bilvarumärke. När ett företag genomför en imageförändrade 

repositionering så handlar det som oftast att de vill röra sig uppåt och till ett mer attraktivt 

marknadssegment. 

3.3.2 Möjligheter med repositionering 

Enligt Uggla (2006) kan en repositionering fungera som en stor affärsmöjlighet för det företag 

som vill förnya sin verksamhet, det kan bli startskottet för något nytt och lönsamt. Uggla 

(2006) fortsätter understryka att repositionering kan leda till nya segment och 

affärsmöjligheter samt till nya varianter av gamla tillförlitliga erbjudanden, och det leder i sin 

tur till mer pengar och ökat kassaflöden. Uggla (2006) nämner att de största chanserna med 

repositionering är att det kan inbringa energi, differentiering och nytt fokus för verksamheten.  
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3.3.3 Risker med repostionering 

Det finns även risker med repositionering. Enligt Uggla (2006) är löftet från företaget oerhört 

viktigt, håller företaget inte vad som lovas kan de tappa trovärdigheten och 

repositioneringsstrategin kan fallera. Uggla (2006) understryker att om företaget 

repositionerar sig för många gånger kan företaget eller varumärket uppfattas som mindre 

trovärdighet. Riskerna blir större om repositionering sker tillsammans med en utomstående 

partner. Uggla (2006) betonar att företaget och varumärket blir mer sensitivt när den nya 

positionen är beroende av en utomstående partner vars marknadsbeteende inte kan förutsägas 

eller kontrolleras. 
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4. Empirisk och teoretisk analys 
 

Vi kommer i detta kapitel binda samman empirin vi har samlat in från våra intervjuer med 

den teorin vi valt ut som vi anser vara mest relevant för vårt ämnesområde. De olika 

intervjuerna kommer att vävas samman med varandra samt de teoretiska referensramarna. Vi 

kommer dock inte använda oss av all empiriskt material utan lägga vår fokus på det som är 

mest relevant för vårt syfte. Intervjuguiden med fullständiga svar är placerade i bilagorna. 

4.1 Introduktion 
Vi har under våra konversationer med intervjurespondenterna diskuterat hur proceduren ser ut 

när ett företag ska genomgå en positionering av sitt varumärke och vad som är viktigt att 

tänka på. Under intervjun med Stigas marknadschef Karin Sjögren fick vi upplysningen att 

varumärkespositioneringsprocessen kan delas in i tre olika faser; analys, intern 

implementering och extern implementering. Enligt Mårtensson (2009) ses analysen som ett 

planeringsinstrument som används som ett underlag för arbetet med varumärkesidentiteten 

och ger ramarna för hur den kan hållas aktuell och relevant. I analysen har vi valt ut de 

delarna vi anser vara mest relevanta att innefatta för planeringen. Delarna vi har valt att beröra 

i underlaget är identitet, image, varumärkeslöfte, vision, affärsidé, värde, primär målgrupp 

och konkurrenter. När analysen är färdigställd i varumärkespositioneringsprocessen går 

företaget vidare till nästa fas där det gäller att använda planeringsunderlaget som är utarbetat i 

analysen dvs. intern implementering. Detta innebär att förmedla bilden av, målet med och 

visionen för varumärket och företaget. Den tredje och sista fasen är extern implementering, 

vilket innebär hur det nya ska implementeras på marknaden genom exempelvis pressreleaser 

och annonseringar. Mårtensson (2009) gör en väl utarbetad analys det enklare för att skapa en 

förståelse för varumärket i hela organisationen och ska ligga till grund för 

varumärkesutvecklingen, positioneringen och marknadskommunikationen. För att underlätta 

läsningen har vi gjort en sammanfattning på de personer vi har valt att intervjua. 

 Anders Kalmbäck, VD för Luma Metall AB 

 Thomas Adolfsson, Marknadschef på Luma Metall AB 

 Maria Strömberg, Kundservice på Luma Metall AB 

 Åke Persson, VD och ägare för Level Seven reklambyrå 

 Karin Sjögren, Marknadschef på GGP (Stiga) 

Här nedan kommer vi analysera de tre olika faserna i varumärkespositioneringsprocessen.     

4.2 Analys 
 

4.2.1 Vision, affärsidé och värde 

Vision är enligt Mårtensson (2009) en idealiserande bild av framtida mål som aldrig nås men 

används för att sträva efter något. Karin Sjögren nämner att vision är när man inom företaget 

har en klar bild av vart man vill komma med sin verksamhet. Åke Persson tillägger att vilka 

visioner man än väljer att ha så måste man ha pengar till det. När vi frågar vad Luma Metall 
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AB har för vision svarar dem att de vill vara en global aktör som förser en global marknad 

med bästa möjliga produkter. Mårtensson (2009) fortsätter med att klarlägga att med en vision 

blir det lättare och därmed mer meningsfullt att föreställa hur framtiden kommer att se ut, 

vilket i sin tur ger företaget ett perspektiv. Hon skriver fortsättningsvis att vision beskriver 

varför företaget existerar på marknaden dvs. syfte för verksamheten och dess värde. Karin 

Sjögren tillägger att det är även viktigt att veta vad man är på marknaden, Firstplayer eller 

Secondplayer. Melin (1997) understryker att nyckeln till en framgångsrik positionering är att 

vara först, det ger företaget friheten att välja den position som de anser vara mest attraktiv. 

Företagets värde är en vital del i verksamheten som visar var företaget står för respektive inte 

står för. Karin Sjögren nämner att det inte enbart är produktens attribut som spelar in idag 

utan mer det emotionella som ex. bakomliggande värderingar. Förutom en klar bild av hur 

den framtida verksamheten kommer se ut, bör visionen enligt Mårtensson (2009) även 

innehålla uttalande om strategiska och finansiella mål. Luma Metall talar om att de har ställt 

upp mål som ska uppnås inom en treårsperiod, målen de har är bl.a. att de ska ökat sin 

försäljning med 350 % och ha minst ett nytt affärsområde.   

 

En vital del för företaget är att det finns en affärsidé. Mårtensson (2009) klarlägger att 

affärsidén talar om vad företaget ska göra, vilka kundgrupper de ska välja och på vilket sätt de 

ska differentiera sig mot sina konkurrenter. Åke Persson håller med Mårtenson och säger att 

man måste identifiera sin målgrupp(kundgrupp), bestämma vilka marknader man ska agera på 

och vilka på marknaden man ska sälja till. Karin Sjögren fyller i med och säga att det är 

viktigt att ha en klar bild av vad för målgrupp(kundgrupp) man har. När man frågar Luma 

Metall AB om vad de har för affärsidé är svaret: Utveckla, producera och leverera globala 

marknader med precisions trådsprodukter med högsta kvalitet. Dem tillägger att de prioriterar 

marknader där guld pläterad tråd är efterfrågad och lägga tonvikt på utvalda kunder för att 

etablera långvariga relationer i produktutveckling och försäljningssammanhang.  

 

Mårtensson (2009) tillägger att om företaget har en kraftfull och inspirerande idé kan detta 

leda till att varumärket utvecklas till ett beteende och blir ett sätt att tänka för de anställda och 

kunderna. Luma Metall AB betonar detta med att man ska marknadsföra sina produkter 

genom bl.a. servicetänkande försäljningspersonal och nära samarbetande med skickliga 

partners. Anders Kalmbäck tillägger att samarbete är väldigt viktigt för Luma Metall AB, 

eftersom de är ett litet företag och med samarbete kan de komplettera varandra. Han nämner 

även att de har ett samarbete med elektrasorla som leverera bl.a. tunn koppar tråd till Luma 

som därefter förgyller tråden genom att plätera den med guld.  

 

”Det är jätteviktigt med samarbete när man är ett litet företag” 

 

Med tanke på Mårtensons tidigare uttalande om att en affärsidé bl.a. handlade om att 

differentiera sig från sina konkurrenter, ställde vi frågan om Luma Metall AB ansåg att de var 

unika på marknader där de bedrev sin verksamhet. Anders Kalmbäck svarade att på vissa av 

deras områden var dem det, så de kunde generellt sätt var dem unika. 
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4.2.2 Varumärkeslöfte 

Mårtensson R (2009) nämner att varumärkeslöftena, internt som externt, måste vara 

fastställda och uttryckta. Detta löfte ska vara det som motiverar målgruppen till köp och 

differentierar företaget/varumärket från konkurrenterna. Grönroos (2008) menar att företaget 

genom sin externa marknadsföring ger löften som så mycket som möjligt ska gå hand i hand 

med de personliga behov, värderingar och önskemål som målgruppen vill ha. Karin Sjögren 

säger att det är viktigt att attribut och egenskaper som man använder och lovar är relevanta för 

kunden och att de skapar köpmotiv. Att det varumärket lovar är något kunderna får menar 

Åke Persson är jätteviktigt. Mårtensson (2009) skriver att det löfte man ger måste vara något 

som man kan leverera. Anders Kalmbäck svarade i vår intervju på frågan vad deras 

varumärkeslöfte var och menade att det var att bistå kunden med absolut bästa kvalitet. Detta 

löfte fyller kriterierna, motiverande för målgruppen och möjlighet att leverera, men det 

differentierar inte varumärket ifrån konkurrenterna då Anders Kalmbäck berättat att andra 

företag på marknaden också ger löfte om att ha bäst kvalitet.       

När vi under vår intervju med Luma Metall AB frågade om de kunde förklara vad Luma 

metall står för svarade de förutom hög kvalitet: Flexibilitet, support/ service och personlighet. 

Dessa är parametrar man kan ha i åtanke i fall man vill ändra sitt varumärkeslöfte. Kunderna 

skickar ibland reklamationer då det är något fel på produkten. Ofta är det kunderna som gjort 

handhavandefel, men ibland blir det tillslut Luma Metall AB som tar på sig felet. Detta 

försöker man minimera med checklistor, men detta skapar ibland negativa associationer till 

arbetsmetoden då köparen kan känna att det blir tjatigt.   

Har man ett varumärkeslöfte som är att bistå med bästa kvalitet klingar det inte bra med 

reklamationer och irriterade kunder. Luma Metall AB är ett litet företag som enligt Anders 

Kalmbäck är i stort behov av längre relationer, de negativa associationerna är något som kan 

trötta ut kunderna och förstöra de uppbyggda förhållandena.     

Grönroos menar att det är i sanningens ögonblick, när kunder och anställda möts, det tillfälle 

som är avgörande ifall kundens upplevelse motsvarar dennes förväntningar. Om 

förväntningarna inte uppnås uppstår det, vad Grönroos kallar, kvalitetsproblem. För långa 

relationer är god kvalitet en bra grund, det ger även ett gott ryckte och en fördelaktig image.  

Luma Metall AB ger löftet att de bistår kunderna med god kvalitet, vilket då kan skapa 

förväntningar på företagets interiör och exteriör. Anders Kalmbäck berättade att han 

misstänkte att just detta var ett problem då deras maskinpark och lokaler inte ser särskilt high-

tech ut. När blivande kunder besöker företaget motsvarar inte utseendet deras förväntningar, 

vilket bidrar till färre avslut. I dagsläget arbetar Luma Metall AB med deras interiör i försök 

att kunna ge kunderna en mer high-tech upplevelse vid mötet.  

4.2.3 Primär målgrupp 

Mårtensson (2009) menar att man ska beskriva den primära målgruppen, beskrivningen ska 

skapa en förståelse för hur företaget kan skapa värde för denna målgrupp. Beskrivningen ska 

också ge en klarhet om hur företaget ska skapa värde för de olika specifika målgrupperna. I 

Luma Metall AB:s affärsplan står det skrivet att man idag prioriterar marknads segment och 

klienter som använder tråd i sina produkter och fokuserar på att bli en skicklig partner till 
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företag som karaktäriseras av hög teknologi och speciella behov. Denna beskrivning ger 

förståelse om hur de ska skapa värde för målgruppen. Man ska förse klienterna med tråd och 

bli en skicklig partner till företag som karaktäriseras av hög teknologi och speciella behov.  

Mårtensson (2009) Skriver att denna beskrivning ska vara så pass klar att man kan använda 

sig av den vid val av t.ex. produktutveckling eller kundkontaktstrategier Beskrivningen som 

Luma Metall AB gjort om sin primära målgrupp har säkerligen påverkat beslutet att förbättra 

Lumas kundkontaktstrategier för att bistå och klara av mer krävande kunder. Den kan givetvis 

också användas i frågor angående t.ex. produktutveckling. Beskrivningen ska enligt 

Mårtensson (2009) vägleda det framtida utvecklingsarbetet i företaget. 

Åke Persson trycker på hur viktigt det är att identifiera sin målgrupp, vilka marknader man 

ska agera på och vilka man ska sälja till, och att detta är en viktig del av 

positioneringsprocessen. Mårtensson (2009) nämner att om det finns en tydlig bild av 

målgruppen kan man lättare skapa sig en bild av vad de vill ha, dess behov och önskemål. 

 

Anders Kalmbäck berättar att Luma har som syfte att fasa ut försäljningen från huvuddelen 

massindustrier med låga marginaler för att koncentrera marknadsföring och försäljning på 

marknader med högre marginaler, man lägger alltså större vikt på nisch-marknader. Man vill 

forma en säljorganisation som är anpassad för att tillgodose mycket krävande kunder. Han 

berättar också att man idag har en primär målgrupp som består av internationella aktörer, stora 

företag med höga kvalitetskrav, t.ex. Canon och Xerox.  

 

Uggla (2006) skriver att det finns ett motto som säger att man inte kan vara omtyckt av alla 

och därmed borde det vara mer strategiskt korrekt att vara uppskattad av några. Holm (2002) 

menar att ett företag kan bearbeta en strategisk målgrupp effektivare än företag med bredare 

inriktning.  

4.2.4 Konkurrenter  

Enligt Kotler (2001) kan ett företag positionera sig med ett överlägset värde till valda 

kundmarknader, antingen genom lågprisstrategi dvs. erbjuda kunderna lägre pris än 

konkurrenterna eller leverera ett mervärde vilket rättfärdigar ett högre pris, exempelvis genom 

bättre kvalitet och service. Till Anders Kalmbäck ställs frågan hur deras prisnivå är i 

förhållande till sina konkurrenter och han svarar att de har en relativt hög prisnivå. Anders 

Kalmbäck nämner att de konkurrensfördelar han anser Luma Metall AB har är att de är 

snabbare, smidigare och kan tillgodose en bättre service, för kundservicen tillägger han att de 

kan svara på frågor snabbare än vad stora företag kan göra. Mårtensson (2009) nämner att ett 

mindre varumärke ofta drar fördel av att associeras med marknadsledaren när det gäller 

externa attribut som lätt går att mäta och observera. 

Trots högt pris har som nämnt Luma Metall ett tillfört mervärde och enligt Kotler (2001) är 

det en nyckel för att vinna och behålla kunder, och med bättre och snabbare kundservice 

förstå kundens behov och önskemål bättre i förhållande till sina konkurrenter. Anders 

Kalmbäck understryker detta med att de har benchmarket världens bästa kvaliteter och dessa 

kan de tillverka, men de försöker hitta något de är lite starkare på. Detta försöker de visa 
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genom att antingen ge bästa kvalitet till sina kunder, bistå med bästa kundservice eller ett bra 

leveranspaket. Anders erkänner att de inte har det bästa priset, men det är marknadsanpassat. 

Karin Sjögren nämner att ett starkt varumärke kan stävja de yttre prispåverkningarna som 

kommer av ökande konkurrens, tack vare lojala kunder som litar på varumärket och är 

beredda att betala lite mer för förtroendet. 

När Anders Kalmbäck tar ställning till om de sker en stor konkurrens på de olika marknaderna 

de arbetar med svarar han att generellt är det inte jättemånga konkurrenter men det är olika på 

de olika produkternas marknader. Åke Persson betonar vikten av att ha koll på 

konkurrenterna, han säger att i en B2B marknad måste företaget se hur konkurrens situationen 

ser ut, vad företaget har för olika fördelar och produkter. Väljer företaget en 

konkurrensbaserad positioneringsstrategi är det enligt Melin (1997) viktigt att etablera 

varumärket på marknaden så de har ett fördelaktigt utgångsläge för sin kommunikation. En 

nackdel med denna strategi är enligt Karin Sjögren att det lätt läggs ett allt för stort fokus på 

vad som händer på marknaden och röra sig efter den, vilket i sin tur leder till att företaget 

förlorar fokus på vad som är viktigt och det som har tagit företaget dit det är idag. Hon 

tillägger att det är viktigt att vara innovativ och ständigt utvecklas. Med det sagt, poängterar 

hon att det förstås är väldigt viktigt att veta var man står och vilka konkurrenterna är. 

”Vilka slåss jag mot?” 

Enligt Uggla (2006) är oftast fokusering en väl användbar konkurrensstrategi på B2B 

marknaden. Han fortsätter utveckla detta genom att denna konkurrensstrategi innebär en 

tydligare inriktning mot ett visst segment, snarare än en hel marknad. Karin Sjögren säger att 

det är jätteviktigt att veta vilken marknad man skall finnas på och veta hur man kan 

konkurrera och stå stark sedan efter det fokuserar man på dessa marknader. Enligt Mårtensson 

(2009) får ett företag som befinner sig på en mogen och konkurrens intensiv marknad en 

försämrad förhandlingssituation om den inte differentierar sig. Uggla (2006) uttrycker att 

differentiering bygger på ett ledarskap av något slag som skapar en positiv upplevd skillnad 

gentemot konkurrenterna. Med genomförandet av differentiering gäller det att med hjälp av 

kommunikation visa för kunderna vad som är unikt med varumärket. När det är dags att visa 

företagets nya differentiering, så gäller det att förmedla detta på samma forum som sina 

konkurrenter. Åke Persson tillägger att ett företag kan lätt tänka ”kan vi verkligen synas här 

när det är så många andra annonser”, men man måste synas där alla andra syns. För att det ska 

ge en effekt gentemot konkurrenterna. 

4.2.5 Identitet/Image  

Mårtensson (2009) skriver att varumärkets identitet är utgångspunkten för all 

marknadskommunikation. Ett starkt varumärke skall ha en rik och klar varumärkesidentitet, 

en uppsättning associationer som företaget försöker att skapa och/eller bevara. Karin Sjögren 

håller med och säger att varumärkesidentiteten idag är otroligt viktig och grundläggande för 

att kunna sälja produkter under ett varumärke. Även Åke Persson instämmer och säger att 

varumärkesidentitet är jätteviktigt, viktigare än vad många företag inser. 

Varumärkesidentiteten eller företagsidentiteten innefattar otroligt mycket och betyder otroligt 

mycket både internt och externt. Något vi observerat i all den litteratur vi läst och från de 
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intervjuer vi haft. Vad exakt som innefattas av identiteten är lite klurigt att sätta fingret på, då 

olika författare tar upp olika delar, likaså våra respondenter. Vad alla dock verkar vara enade 

om är vikten av varumärkesidentiteten, betydelsen för kunden och dess lojalitet, särskilt under 

lågkonjunktur då den testas extra hårt. 

Det är även väldigt viktigt att varumärkesidentiteten stämmer överens med dess image det vill 

säga kundens syn på varumärket. Något som Karin Sjögren betonar vikten av, det är även en 

stor del av det förberedande positioneringsarbete som ett företag bör göra. Således är det 

väldigt viktigt att veta vem man är och för vem, men även hur man ses utifrån. Detta för att 

det inte skall skapas en konflikt mellan företagets och kundens syn på varumärket och vad det 

står för. Något som i sin tur kan leda till dåliga positioneringsbeslut. 

Gordon & Vernick (2005) skriver att man först och främst måste skaffa sig en stor kundinsikt 

för att ur det sen kunna skapa ett framgångsrikt koncept och en bra positionering. Man måste 

ta reda på vad målgruppen har att säga och vad som faktiskt betyder någonting för dem för att 

kunna erbjuda rätt produkt. 

Melin (1997) skriver att det är viktigt att utveckla positioneringskonceptet utifrån produktens 

konkurrensfördelar. Man bör dock tänka på att inte använda sig av för många då det kan skapa 

en diffus positionering. Man måste hitta produktens kärnvärde för att sedan använda detta 

som grund i utformningen av positioneringskonceptet. Kärnvärdet måste i något avseende 

förmedla ett attraktivt och relevant mervärde som både kan bestå av funktionella och 

emotionella värden. 

Efter att ha intervjuat Luma-metall tycker vi att identiteten känns otydlig internt, vilket leder 

till en otydlig bild externt. Fokus hos företaget verkar ha legat enbart på produktutveckling, 

något som i sig är bra men det krävs idag mer av ett företag än att kunna leverera en produkt 

för att vara framgångsrikt. Luma-metall erbjuder en konkurrenskraftig högkvalitetsprodukt 

men för att vara verkligt konkurrenskraftig som leverantör krävs det mer än det. Det krävs att 

företaget/varumärket i sig även är konkurrenskraftigt och för att vara det krävs det en tydlig 

och klar varumärkesidentitet. Karin Sjögren sa att varumärkets betydelse blir större ju högre 

kvalitet man strävar efter för att bland annat kunna legitimera det högre priset på sina varor 

och om man skall ha ett varumärke så måste man ha en klar och tydlig identitet både internt 

och externt.  

Vi anser att än om Luma-metall må ha en tanke om vad de vill vara så brister det i deras 

marknadskommunikation där vi ser en stor avsaknad av attribut och värden som kan stärka de 

associationer som de vill att kunderna skall ha med företaget. Det är viktigt att betona och 

klargöra de attribut som differentierar just Luma-metall ifrån sina konkurrenter. Inte bara 

produktorienterade attribut utan även såna som sätter ”tonen” för hela företaget/varumärket. 

Karin Sjögren betonar vikten av att alltid behålla kundaspekten i allt man gör, det vill säga att 

tänka på hur företagets agerande, kommunikation med mer påverkar kunden. Skapar det 

köpmotiv? Stärker det varumärkets/företagets position i kundens medvetande et.c.? 

Den visuella identiteten spelar även den en viktig roll och ska fungera som förstärkare till 

varumärkets grundidentitet, den skall agera ”associationsmotor” för kunden. En välarbetat och 
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välimplementerad visuell identitet skall kunna endast via ett par ord, en logga, en färg, ett 

namn kunna skapa associationer hos kunden som sträcker sig långt bortom de direkta 

kopplingar som finns till ordet, namnet, färgen et.c. Därför, skriver  (Mårtensson R. , 2009), 

att det är viktigt att den visuella identiteten stämmer överens med- och förmedlar det som 

varumärket står för. För att en visuell identitet skall kunna skapas måste den användas, det 

kan tyckas givet men det är många företag som inte jobbar med det och förstår betydelsen av 

visuell bekräftelse. Den visuella identiteten skall vara genomgående i varumärkets/företagets 

alla delar för att bli effektiv, Åke Persson gav exemplet att om en kund tittar i ett företags 

broschyrer, så ska den känna igen sig när den kommer in på hemsidan, layoutmässigt med 

färger, typsnitt med mer, den skall även vara pedagogisk, informativ och ge känslan av en 

naturlig fortsättning på kontakten med företaget. 

4.3 Intern implementering 
Karin Sjögren beskriver intern implementering som den andra fasen i 

varumärkespositioneringsprocessens tre faser. Grönroos (2008) beskriver den interna 

marknadsföringen som ett fundament för den externa och den interaktive marknadsföringen.  

Karin Sjögren styrker detta i intervjun, hon menar att det är viktigt att internt har en tydlig 

identitet. Alla inom företaget ska ha en klar bild av vart man vill komma, vad varumärket står 

för och dess målgrupp. Grönroos (2008) menar att anställda måste förstå och acceptera 

externa marknadsprogram, satsningar och erbjudande innan de lanseras till en extern marknad 

av potentiella kunder. Luma Metall AB säljer produkter till andra företag, men i produkten 

tillkommer det även service i olika former. Det kan vara t.ex. vid reklamationer eller vid 

implementering av produkt. Anders Kalmbäck berättar att man vill forma en säljorganisation 

som är anpassad för att tillgodose mycket krävande kunder och att man säljer produkter av 

toppkvalitet, vilket även det gör att man kan förvänta sig att servicen ska vara hög. Grönroos 

(2008) tar upp något som kallas servicekonkurrens och vikten av att ha utbildad 

servicepersonal. Han säger också att man i dag, med teknikens hjälp i serviceprocessen, 

minskat de personliga kontakterna mellan företagen och att det nu är ännu viktigare än förr att 

det uppfattas som fördelaktiga för kunden. Servicepersonalens kundinställning och deras vilja 

att betjäna kunderna och göra dem så nöjda som möjligt och med det främja 

marknadsföringen som måste genomsyra hela företaget. Åke Persson säger att det inte bara är 

VD:n som ska veta vad företaget står för, all personal i företagets olika delar måste också veta 

vilket budskap företaget vill förmedla och hur man ska uppträda. Luma Metall AB:s service är 

alltså en vital kontakt med kunder som måste skötas på ett bra sätt. Ledningen måste se till att 

servicepersonalen ger denna extraordinära service som man lovar och att den genomsyrar rätt 

värderingar.  

Ford et al (2006) beskriver att det kan vara svårt för ett företag att hålla vad man lovar då 

själva implementeringen av produkten involverar många människor både internt och externt 

och som alla måste jobba mot ett gemensamt mål. För att personalen ska förstå vad 

varumärket förmedlar för värde och för att skapa åtråvärda kundinställningar menar Grönroos 

(2008) att man måste ha ett aktivt och målinriktat program där olika aktiviteter och processer 

samordnas i en slags marknadsföring. Företaget Luma Metall AB är ett litet företag, vilket 

underlättar för kommunikationen mellan dess olika delar. Det är inga större bekymmer att nå 
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ut till deras personal och man kan med stor sannolikhet få reda på om de uppfattat 

informationen rätt.  

Enligt Grönroos (2008) är personalvård ett redskap som kan användas i den interna 

marknadsföringen och inkluderar utbildning. Utbildning är enligt Karin Sjögren en viktig del 

av den interna marknadsföringen. Man använder det analys material man fått fram om 

företagets mål, vision och bilden av företaget, som sedan förmedlas till personalen.  

4.4 Extern implementering 
Efter att analys och intern implementering är gjord börjar den externa implementeringen. Nu 

ska identitet, varumärkeslöften och värden förmedlas till marknaden. Genom pressreleaser, 

presentationsmaterial, broschyrer, marknadsföring, annonsering, hemsida helt enkelt alla 

företagets/varumärkets kontaktytor kan och bör användas med ett genomgående tema som 

arbetats fram ur det underlag analysen har givit. Karin Sjögren tog upp annonsering som en 

bra kanal för varumärkesbyggande och information, men både Karin och Åke Persson betonar 

vikten av hemsidan som en av de viktigaste kontaktpunkterna (bortsett från den personliga) 

mot kunden. Vilket torde tyda på att det finns mycket att hämta för företaget där, då den inte 

bara fungerar som informationskälla utan även som skyltfönstret in till företaget. Åke Persson 

sa att hemsidan idag är ett fruktansvärt effektivt hjälpmedel om man använder den på rätt sätt.  

Den kan fungera kostnadsbesparande på många sätt, bland annat kan man använda hemsidan 

som en förlängning av en annons eller tv-reklam. Hemsidan är även väldigt effektiv på grund 

av att den enkelt kan ändras och anpassas till olika teman, kampanjer med mer. IKEA är ett 

bra exempel på ett företag som verkligen använder sig av sin hemsida och gör den till en del 

av varumärkesupplevelsen. De har skapat en interaktiv hemsida som förmedlar både 

produktinformation och varumärkesstärkande information som kärnvärden, varumärkeslöften 

och vision men skapar även intresse av design, ger inspiration och idéer. De arbetar även 

väldigt tydligt med att inkorporera hemsidan som en del av en kampanj, det vill säga tv-

reklamen fortsätter in i hemsidan och förstärker den. 

I intervjun med Karin Sjögren betonar hon vikten av att ha en klar och tydlig strategi för den 

externa implementeringen, med tydliga mål både marknadsmässigt och försäljningsmässigt.   

 

4.5 Återkoppling 
Åke Persson berättar hur viktigt det är att följa upp resultatet efter en kampanj och att många 

företag fallerar i just denna återkoppling.  Han säger också att man kan se en tendens att desto 

större företag desto bättre återkoppling. De mindre företagen har generellt mindre resurser 

vilket förmodligen är svaret på denna tendens. Detta styrker Åke Persson i uttalandet att det i 

slutändan alltid handlar om kostnader. För att få svar på om de tre olika faserna 

implementerats på rätt sätt och gett rätt resultat måste man undersöka om kunderna ser 

företaget så som det vill bli sett. Man får nu göra vad Karin Sjögren kallar analys och 

utvärdering för att få reda på om den nuvarande varumärkesidentiteten stämmer överens med 

imagen. Aaker (2007) skriver att varumärkesidentitet är det som företaget vill att människor 

ska associera företaget med. Mårtensson (2009) menar att märkets identitet är utgångspunkten 
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för all kommunikation. Det är alltså denna kommunikation med omvärlden som misslyckats. 

Det är möjligt att profileringsarbetet i någon av faserna inte gett det eftertraktade utslag som 

planerat. Kotler (2001) skriver att om företaget positionerar sina produkter och/eller tjänster 

som högsta kvalitet och service så måste de även leverera den utlovade kvalitén och servicen 

för att inte förstöra relationen med och förlora förtroendet hos sina kunder. Enligt Albertsson 

& Lundqvist (2007) är basen för en lyckad positionering företaget, produkterna och 

marknadskommunikationen. En fråga företaget måste ställa sig är om dessa verkligen speglar 

företagets positioneringsstrategier. Det är viktigt att tänka på att en för snabb återkoppling kan 

visa ett dåligt resultat, då positionering är en långsiktigprocess som måste bearbetas in i 

individens medvetande. 

Om man under återkopplingen märker att man inte når ut till det marknadssegment man vill 

nå kan man använda sig av imageförändrad repositioneringsstrategi, alternativen här är att 

man försöker ändra imagen på egen hand eller att man försöker arbeta med ett 

partnervarumärke som redan har den önskvärda positionen på marknaden Uggla (2006).  Man 

kan även använda sig av en konkurrensorienteradstrategi som bygger på kommunikativa knep 

och möjligheten att vända konkurrenternas styrkor till en svaghet i positioneringsspelet.   
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5. Slutdiskussion 
 

I detta kapitel presenteras slutsatser som vi kommit fram till tack vare vår analys samt 

empiriska och teoretiska materialinsamling. Vi kommer börja med att återigen presentera 

vårt syfte och problemformulering som vi valt att behandla, för att i nästa steg ge läsaren i 

största möjliga mån ett tydligt och klart svar.     

Problemformulering 

Som tidigare nämnts har varumärket blivit ett allt viktigare konkurrensmedel hos dagens 

företag. Det krävs för att skilja sig från mängden i den allt hårdare konkurrensen om 

kunderna. Eller som Keller (2007) skrev: ”bra varumärkes positionering hjälper till att 

vägleda marknadsföringsstrategier genom att klargöra vad ett varumärke handlar om, vad som 

gör det unikt och varför kunder bör köpa och använda det”. Något vi anser det råder bristande 

information om är hur mindre företag på B2B marknader kan lägga upp sitt 

positioneringsarbete, vilket leder oss till vår huvudfråga.  

 

Här har vi definierat vår huvudfråga som ska besvara uppsatsens syfte  

 

 Hur kan ett positioneringsförfarande för ett litet b2b företag se ut? 

 

Delfråga 

o Vilka kontaktytor är viktigast att använda för ett litet b2b företag vid 

förmedling av sitt budskap? 

  

 

Syfte 

Syftet med denna rapport är genom att studera nuvarande teorier om positionering skapa oss 

en bild av positioneringsförfarandet, som vi sen skall benchmarka/jämföra mot befintliga 

företags positioneringsarbete. Genom detta vill vi få fram ett väldokumenterat arbetsunderlag 

till- och verktyg för Luma-metalls framtida positioneringsarbete med sitt varumärke. Vi ska 

även rekommendera vilka kontaktytor som är mest passande för ett litet B2B företag med få 

resurser.   
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5.1 Besvarande av huvudfrågan 

 5.1.1 Positioneringsbeslutsmodellen 

Vi har med hjälp av teori och empiri framställt en positioneringsmodell som innefattar tre steg 

som ett företag måste gå igenom för att nå en framgångsrik positionering. Den ger en klar och 

logisk överblick över processens steg. Denna modell använder vi oss för att besvara vår 

problemformulering och syfte. Här nedan visar vi upp modellen grafiskt och förklarar dess 

olika delar ingående. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figur .1 Positioneringsbeslutsmodellen 

De tre olika stegen som ingår i vår framställda modell är analys, intern- och extern 

implementering. Dessa steg anser vi vara de delarna som ett företag måste gå igenom vid en 

positionering. Det första steget är analysdelen, där företaget gör en utvärdering av de 

nuvarande interna och externa delarna. Analysdelen är uppbyggd efter Mårtenssons (2009) 

varumärkes plattform. Varumärkesplattformen har vi modifierat då vi ansåg att den inte var 

komplett för besvarandet av vårt syfte. Vi beslutade oss för att lägga till konkurrenter som en 

punkt i analysen, eftersom det underlättar för företaget att veta vilka konkurrenterna är och 

vilken position de har på marknaden. Vi valde att plocka bort två punkter från plattformen; 

varumärkets personlighet och karaktär. Personlighet valde vi att ta bort då det i större mån är 

Analys 

 Identitet/image 

 Målgrupp 

 Varumärkeslöfte 

 Vision/mål 

 Konkurrenter  

Internt 

 Utbildning 

 Workshops 

 Kommunikation 

 Presentations-

material 

 

Externt 
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kommunikation 

 Pressmeddelande 
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 Annonsering  

Återkoppling 

Positioneringsbeslut 
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ett konsument relaterat fenomen och varumärkets karaktär ansåg vi flöt samman med andra 

delar i vår modifierade analysdel och förlorade då dess syfte.  

Det första steget i denna modell, analysen, är en viktig del då den lägger grunden för 

modellens övriga steg. Det är med hjälp av den information som analyseras fram företaget 

sedan tar beslut och väljer inriktning. Analysdelen fungerar som ett planeringsinstrument och 

används som ett underlag för att stärka varumärkesidentiteten samt ger ramarna för hur den 

ska hållas aktuell och relevant. De delar vi har valt att ha med i vår positioneringsmodells 

analysdel finns utförligt beskrivna i vårt empiriska och teoretiska analyskapitel. 

När planeringsunderlaget är fullbordat har företaget det som krävs för att ta sitt 

positioneringsbeslut. Den linje man valt måste man nu implementera internt i företaget, vilket 

är nästa steg i vår modell. Det är viktigt att ett företag internt har en tydlig identitet. I detta 

steg genomsyras hela organisationen, så alla har en klar bild av vart man vill komma, vad 

varumärket står för och dess målgrupp. Den interna marknadsföringen som genomförs är 

grunden till den externa marknadsföringen då den genomsyrar företagets alla kontaktytor med 

värderingar. Detta leder oss till det nästa och sista steget i positioneringsmodellen, den externa 

implementeringen.  

Nu ska identitet, varumärkeslöften och värden förmedlas till marknaden. Genom 

pressreleaser, presentationsmaterial, broschyrer, marknadsföring, annonsering, hemsida helt 

enkelt alla företagets/varumärkets kontaktytor kan och bör användas med ett genomgående 

tema som arbetats fram ur det underlag analysen har givit. Detta steg är inte det sista man 

måste göra. När företaget har gått igenom det sista steget, kommer en jätteviktig del vilket vi 

kallar återkoppling. I detta skede följer man upp resultatet efter de positionerings kampanjer 

man utfört för att få svar på om de tre olika faserna implementerats på rätt sätt och gett rätt 

resultat, man måste undersöka om kunderna ser företaget så som det vill bli sett.  

När företaget har gått igenom dessa stegen har företaget positionerat sig på sin marknad. Om 

detta lyckas eller ej beror till stor del på mångfalden av information som bearbetats i 

analysdelen. Denna del är den mest fundamentala och vitala delen i vår 

positioneringsbeslutsmodell då den lägger grunden för allt vidare arbete.  

Med denna modell ska vi visa hur ett positioneringsförfarande kan se ut för ett litet företag på 

en B2B marknad. 

5.2 Besvarandet av delfrågan 
Vi har i det tredje steget av vår positioneringbeslutsmodell tagit upp olika 

kommunikationskanaler, företagets kontaktytor med omgivningen. Samtliga av våra 

intervjurespondenter har tryckt på att hemsidan är en viktig kommunikationskanal för ett B2B 

företag. Bortsett från den personliga kontakten med kunden är detta den viktigaste 

kontaktytan. Det som är viktigt med utformandet av hemsidan är att det skall vara enhetligt 

med och en naturlig fortsättning på annat kommunikationsmaterial, såsom 

presentationsmaterialet. Den ska vara snygg, informativ, pedagogisk och ge svar på det 

kunderna vill ha förklarat. Hemsidan är väldigt effektiv för ett litet B2B företag med små 

resurser eftersom den enkelt och kostnadseffektivt kan ändras och anpassas till olika teman, 
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kampanjer osv. Kunder har idag en benägenhet att använda internet som ett jämförande 

medium då det får en lättöverskådlig bild över företagets erbjudanden och priser. 

Presentationsmaterialet är en annan kontaktyta som vi anser vara viktig när ett B2B företag 

ska förmedla sitt budskap på marknaden. När ett företag tar fram sitt presentationsmaterial är 

det viktigt att utforma det efter vad för produktgrupper företaget har. Ett B2B företag med 

flera differentierade produktgrupper bör istället ta fram ett presentationsmaterial för varje 

produkt de tillhandahåller, presenteras samtliga produkter i presentationsmaterialet kan det 

lätt uppstå förvirring bland kunderna då informationen kan bli för bred och bidrar till tappat 

fokus för produktgruppen.  

Mässor är en väl fungerande kommunikationskanal på B2B marknaden, oavsett om det 

handlar om ett litet eller stort företag är detta en chans att visa upp sin produkt och för kunder 

att ställa frågor. Mässor bidrar till att företag knyter kontakter, mottar och förmedlar väsentlig 

information.  

Annonseringar är en viktig kommunikationskanal då man där visar sig bland övriga 

konkurrenter. För ett B2B företag är branschtidningar en effektiv alternativ annonsplats. När 

företaget utformar sin annons är det även viktigt att den följer ett enhetligt mönster med resten 

av företagets marknadskommunikation. Annonseringar har tendens att fungera bättre för 

byggandet av ett varumärke än säljandet av en produkt på B2B marknader. 

Personlig försäljning är ett viktigt redskap inom B2B. Med hjälp av detta verktyg skapas en 

flexibilitet i företagets försäljning vilket är en fördel när man har kunder med komplexa krav. 

Med personlig försäljning skapas en bättre kommunikation mellan kunden och företaget. 

Nackdelen med denna sorts försäljning är att den är dyr.  

Tv är en kommunikationskanal för att förmedla ut ett budskap på, men för ett B2B företag 

anser vi att det inte är lika effektivt som för ett B2C företag. Anledningen till detta är att 

denna sorts reklam inte är kostnadseffektiv då den i förhållande till pris ger ett dåligt utslag. 

Man når ut till ofantligt många människor, men möjligtvis finns det bara en eftertraktad kund 

bland dessa. Ett litet företag med få resurser har oftast inte möjligheterna till att kommunicera 

ut sitt budskap via tv-reklam eftersom det är väldigt kostnadskrävande.    
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5.3 Rekommendationer 
 

Vi kommer här ge våra rekommendationer till företaget Luma Metall AB, hur de ska bearbeta 

sitt positioneringsförfarande och sin marknadskommunikation.  

Vi anser att en av de viktigaste delarna i att skapa ett framgångsrikt varumärke är att 

ha ett tydligt varumärkesbudskap i kombination med en tydlig differentiering.  Det är här vi 

anser Luma Metall AB faller kort, bred produktportfölj med suddig differentiering och utan 

ett tydligt varumärkesbudskap. Något som idag krävs för ett nisch företag, för att erhålla en 

plats i sina kunders medvetande.  

 

Därför är våra rekommendationer att Luma Metall: 

 

 Gör en utförlig analys med följande delar 

o Identitet/image (Kundundersökning) 

o Målgrupp 

o Varumärkeslöften 

o Vision/mål 

o Konkurrenter 

 

 Val av kommunikationskanaler 

o Hemsidan 

o Presentationsmaterialet 

o Annonseringar (Branschtidningar)  

o Mässor 

o Personlig försäljning 
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Bilagor 

 

I det här kapitlet presenteras vårt insamlade och obearbetade empiriska material. Detta 

material kommer ifrån våra 4 intervjuer och kommer att presenteras efter den tidsordning 

som de genomförts. Sist i detta kapitel tar vi upp information om Luma Metall AB som vi 

hämtat ifrån deras presentationsmaterial, affärsplan och marknadsplan 

Bilaga 1  

 

Intervju med Luma Metall AB 

Anders: VD i ett år och produktionschef. Thomas: jobbat i tillverkning och labb, ansvarig för 

marknaden i lång tid. Maria: jobbat i 2,5 år i kundservice och alltiallo. Alla tre jobbar tight 

ihop, med marknadsfrågor i fokus. 

 

Vad har ni för marknadsstrategi idag?, Hur når ni ut till era kunder?, Vilka kanal 

använder ni?, Vad gör ni för att synas? 

Svar: Man har jobbat med gamla kunder under en lång tid, sen ett företag som vi haft kontakt 

med som man vill komma tillbaka till , sen ett stort antal potentiella kunder som man ska 

försöka få kontakt med. Man jobbar mycket brett vilket är svårt när man ska försöka få 

kontakt. Har varit på mässa när det gäller strängar. Det finns många strängtillverkare men inte 

där de kommer in. Kontaktor är ett brett område som man kan komma in som en leverantör är 

förmodligen väldigt smalt. De försöker tänka ut var finns de marknadsområde som de kan 

hjälpa till. Det är tunn tråd och den är guldbelagd, precis som Luma vill jobba med. Det finns 

mängder med företag som håller på med kontaktor som man skulle kunna jobba med. Det 

gäller att finna vilka . Man har hittat en mängd företag på internet men det känns som att 

slänga ut ett pappersflygplan igenom rutan . Kommer man fel dag får man inget svar. Man 

behöver skjuta mer prick och inte lägga kraften onödiga saker. Man behöver sålla och istället 

för att skicka ut 1000 så skickar man ut 50 som man kan jobba med och är sannolika. I fallet 

med strängar var det jätte bra med mässor då detta var en samlad mässa som är störst på 

strängar. I andra fall är det inte lika enkelt då många är allmänna och är med det mycket 

bredare. Det finns inte så många klockrena mässor, sträng mässan var en sådan.  Det är svårt 

med mässor till connectors, det finns elektronikmässor men tråden sitter i produkten så man 

får kanske hitta en mässa där producenterna till produkten är, och var e den mässan? Internet 

är det bästa hjälpmedlet för ett litet företag, vi är ett litet företag och man känner till de stora 

företagen men inte oss så internet är jätte viktigt för oss. Inom lampindustrin visste man om 

oss väldigt väl men utanför det område vet man inte. Hitta kanaler så att ve ser dem om dem 

ser oss. Man har inte visat ut en ny produkt på en mässa för man vet inte om potentiella 

köpare är där.  
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Hur tar ni er initiala kontakt med kunden? De kunder som ni har i dag, hur tog ni 

kontakt med dem? 

Ofta är det att man i någon typ av uttryck presenterar sig och tar kontakt, visst man kan ringa 

direkt, man ska helst ha ett namn, man kan ringa och höra sig för vem man ska kontakta . 

Oftast är det kontakt via mejl. 

Man får ofta problem med att blivande kunder byter till en annan leverantör efter besöket hos 

företaget då exteriören och interiören inte förmedlar den hi-tech och kvalitet som kunden 

förväntat sig. 

 

Vad har ni för varumärkesstrategi? I breda ordalag, har ni jobbat hur ni ska profilera 

er, vilket image ni ska ha i företaget. Försöka att få fram olika karaktäristika och 

attribut som ert varumärke har som gör att ni kan skilja er från andra. Ni erbjuder 

samma produkt ni erbjuder samma pris, de e alltid svårare att vara ett mindre företag 

och vad har ni som skiljer er från andra? 

Svar: mindre företag är det knepigt med resurser, att sätta in där det verkligen behövs. Vi är 

mycket snabbare med att svara på frågor, är väldigt sammansvetsade. Man är mycket flexibel 

och kommer snabbt till skott vilket är fördelen med att vara liten. Något man blivigt bättre på 

är att man ställer upp och kommer till kunden eller kunden kommer till oss för att kunna 

anpassa produkten. Man köper bara inte en vara i från lagret utan man försöker verkligen ta 

reda på vad kunden vill ha. Så försöker man få fram det absolut bästa, funkar inte det så 

släpper vi inte bara det utan försöker ta reda på varför, kan man ändra någonting, och kanske 

åker ut. Vi åker gärna ut för att försäkra oss för att det kunden verkligen har beställ är det dem 

får så man slipper problemet sen. Att vi tror att det är så här o sen händer det något där ute då 

och det blir bara fel o en massa reklamationer sen ska vi sitta och fundera på, vad e de? och 

många gånger blir det vårt fel  om tråden inte fungerar när den kommer fram . Vi får försöka 

att föreställa oss, hur är kundens situation och är det risk till att kunden inte kan det här, så 

kan vi komma ut. Ibland får vi skulden för att det är något fel trots att det inte är vårt fel. Så 

där jobbar man väldigt hårt med checklistor. Man är nästan lite tjatig mot kunden och de är 

nästan lite trötta på Luma för det. Hur mycket kan man tjata på kunden egentligen, det är en 

balansgång? Man märker i fall det är företag som vet vad de vill, vissa är okunniga och då 

måste man få en checklista.    

Fråga: Förmedlar ni det här till era kunder? Inte kunder som ni redan har utan 

blivande kunder. När kunder söker er blir hemsidan det första de kommer i kontakt 

med. Har ni t.ex. LTS på hemsidan.  Varför ska man välja er? man kanske ska ha med 

era attribut och styrkor som bra supportsystem, är flexibla och styrker som ni har som 

ett litet företag. 

Svar: Det är de 30 första sekunderna som är avgörande när man kollar på en hemsida. Det 

finns med men kanske lite väl inbäddat och att man kanske lätt missar det. Man har inget 

utsatt på hemsidan om deras styrkor och attribut. Om man behöver något ja då söker man ju 

på internet.  
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Fråga: Vad står Luma metall för i tre ord 

Svar: flexibilitet, support/personlighet, service. Högkvalitet.  Tomas ger förslag flexibilitet, 

kvalitet och personlighet vilket de tyckte var bra.  

Man blir lite blind och tittar på produktens egenskap och blir lite fast i det.  

Har ni några uttalande mål? Ex. Vart vill ni befinna er inom 5 år. 

Svar: I affärsplanen så står vårt uttalade mål. Vi har gjort upp en affärsplan som löper på 3 år. 

Där finns uppsatta mål med både investeringar, omsättningar och planer framöver.  

Vad är er marknadsstrategi för denna produktgrupp(conncetors) skiljer den sig från 

övriga produkter?  

 

Svar: Vi har inte kommit så långt med just conncetors, jag har ju suttit och tagit fram.... 

Det är denna plan som ligger vår affärsplan (planen han visade på skärmen för oss) . Grund 

till deras marknadsplan. Där deras olika områden de jobbar på visas och vilka marknader som 

finns.  De gröna är områden de jobbar på idag, gäller hålla koll på. Gula områden där de vill 

veta mer om och där det finns potentiella kunder. Röda är marknader de inte vill gå in på idag 

ex. Afrika. 

De blå, medical är ett område där de har ett samarbete med ett medicin företag idag. Skrivit 

ett avtal med ett amerikanskt företag. Vi räknar med att de kommer jobba in oss på den 

marknaden. Connectors har vi ett företag i Nordamerika och ett till. Marknaden för 

Conncectors är ett stort grått hål för oss. Har jobbat fram företag och mailadresser, men vet 

inte mycket mer. Vi vet att de finns där, men vi vet inte hur vi ska nå marknaden.  De man vill 

ha de med application manager, de är de kontakterna man vill ha. Vill inte ha försäljnings 

mailadresser. Vi har gjort några utskick, sedan är det några Thomas träffat på Elektronika 

mässan för 3 år sedan. 

Men som svar på frågan hur jobbar man med dessa? det handlar oftast på samma sätt som de 

som köper guldbelagt då och även inom andra områden. Och hur duktiga vi är på de, det är 

väl mycket så vi tänkt. Sen om det är rätt eller fel? Vi kan inte säga att de skiljer, hur ska vi 

jobba med dem jämfört med t.ex. ALTM. Kraven påminner då, inte helt lika, men påminner 

om vart annat. Heltäckande, vidhäftning och sådana saker. 

Jag håller med er reflektion, vi säljer samma produkt rakt av. Vi har två områden, med 

plätering och en med icke-plätering. Och det är egentligen de två områden som finns, sen är 

det område i område, så att säga. Och de kan bli en aning lite slätstruket. De blir väldigt 

opersonligt mot ett område, sitter kunder till conncetors och vi sitter och pratar om strings de 

är kanske inte så jättebra. 
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Vi: Sen så kanske man tänker att en fiolsträng i allmänhet inte har samma kvalitet som 

en conncetor bör ha, och då kan man kanske göra lite felaktiga kopplingar där mellan 

om man inte särskiljer produktsegmenten. 

Svar: Conncetors kan vi väldigt lite om, allt eftersom man lär sig då, vad folk vill ha och vad 

har man bekymmer med. Tar man de här till sig så och vilket problem kan vi lösa för kunden. 

Och det kanske vi inte vet 100 % -igt idag, när de gäller conncetors är vi dåliga på det. Men 

när man tar till sig de, så kan man jobba mer med det. De handlar ju om det, vilket problem 

löser du upp med. Kom inte och säg att du bara kan sälja de fattar vi också, men problem är 

det vi vill lösa. 

Vilka är era huvudsakliga marknader för denna produktgrupp? 

Svar: Asien, Europa, Sydamerika och Nordamerika. Och det är de här områdena med de lilla 

vi kan säga. Här finns mängder med företag, men vi vet inte hur vi ska få tag på dem. Nä, den 

är väldigt outforskad. Vad vi vet också, som man vet kommer gå om man kommer börja 

smyga in dem här. Och börjar titta på dem här så finns de rätt många företag som exempelvis 

lägger silver på koppar till kablage och då pratar vi miljarder meter som ligger i kablage och 

de här miljontals meterna är inte vi intresserade av, utan det är det här med special i så fall, 

där de är lite mindre kvantitet. De som gör de är miljontals meterna vill inte plocka med 

hundra tusen meter eller femtio tusen meter, men de kan ju vi ta. Med lite tjockare guld och 

lite mer special, de kan ju vi plocka. 

Silverbeläggning är vanligt och är ofantligt mycket billigare, men de som Anders säger 

sådana volymer, vi är inte närheten av den kapacitet som skulle behövas. Och inte 

intresserade av de heller, de blir en helt annan produktion med jättemaskiner som går dygnet 

runt. Det är inget område, de är inte vårt område de finns andra som är jätteduktiga på de. 

 (Är man inspecad som vi brukar säga. De gäller i de flesta fall, har en del japanska företag, 

blir man inspecad så är man med i hela livscykeln om inte det schabblas till, kanske 5-10 år) 

Ni ska inte visa mer på hemsidan att ni har trådprodukter?   

Svar: Ja, de kan ju också vara en grej. I det här fallet tror vi inte att det är en större fara att 

säga att vi levererar till Zern.  Nä, visst det där kan ju alltid vara lite knepigt, man kan ju få 

tillstånd att lägga ut det. För Zern är det absolut inget problem. Samtidigt ibland är de inte bra 

för oss att säga det heller, för det kan ju vara att vi levererar till två konkurrenter. Och då 

sätter vi upp att vi levererar till Zern, så ser den andra konkurrenten detta. Man sätts i många 

valsituationer då man är tvungen att välja om på grund av att man vet om varandra eller 

kanske man vill välja att leverera till båda. Och då gäller det att ha tungan rätt i mun när man 

träffar dem på något sätt och försöka ta sig igenom det där.  

Ex. De var som på strängmässan då vi fick gå massa extra varv, man kunde gå från en rätt 

över till en annan så de såg de. De är lite extra känsliga för de i den branschen.  

Hur vill ni utveckla och om ni vill utveckla denna produktgrupp, då snackar vi mer om 

att ta de till en färdig produkt? Det blir oftast då en strategisk fråga hur mycket pengar 

ligger i den här produkten kontra om vi ska göra detta eller inte. Vi prata om de första 
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gången vi var här, bl.a. om det här med HIFI-kablar t.ex. det högsta skiktet där har ni 

väldigt mycket att spela på gällande om det är en kostnad mot inkomst. För en Hifi-

kabel av högsta kvalitet kostar det väl ungefär 2000 kr per meter. Vad kan de kosta  per 

meter för er?   

Svar: Det beror på hur mycket förädlad den är, vi har varit på en del sådana här, men de beror 

på om de är mycket guld på och såhär. Problemet med de här riktigt extrema är inte att de 

säger nej, utan att de många vill ha bara 50 meter och att dra fram 50 meter det blir väldigt 

mycket spill. Så vi kanske behöver använda 400 meter eller de kanske inte räcker, för att få 

fram de här 50 meterna. Många gånger kan de i så fall vara att vi sätter ett grundpris som är 

väldigt högt då. De här 50 meterna blir väldigt dyra. Vi har ju set-up kostnader och mycket 

annat. Så visst vi säger inte helt nej till dessa heller. 

Vi har haft någon enstaka som håller på med detta och de gäller oftast små volymer. Men den 

marknaden vet vi ingenting om, vi har snubblat över ett par stycken.  

Men han solid nu som beställde 100 meter, fast de var inte guld på då och de tog vi 25000 kr 

för. De va rhenium visserligen, vill de verkligen ha de då kan vi ju ta betalt. Sen finns de ju de 

som frågar efter bara små snuttar, som kanske sitter i källaren och pillar med något och de 

betalar ju inte så. Men större företag som verkligen behöver de, de betalar nog för de. 

Vi: Vi tänkte man kan ju skapa samarbeten med olika företag t.ex. antingen som redan 

är inne på ljudsidan och bildsidan eller företag som inte är inne där just nu, men de 

utvecklar kablar som de här. 

Svar: Det är vi väldigt intresserade av, för många gånger av de som är inne på kablar också 

mycket och om utveckling av. Då är man inne på det här med connectors för änden på den 

kabeln och om man nu inte ska göra kabeln så någonstans i änden sitter det också någonting 

som ska över till något annat oftast. Och det är de vi pratar om i connectors i det här fallet, så 

de kan ju både vara special och man köper en jättedyr tråd till ljudet för att det ska gå över 

och sen är det även hur man in den sista signalen in det här som ska bli själva ljudet, det är ju 

conncetors biten det med. Det är viktigt i båda fallen, för dels kan de vara special kablar och 

det kan även vara överföringen i sig. 

Vi: Där skulle ni kunna stå för all metallisk del och dem står för inkapslingen t.ex. 

avskärmningen 

Svar: Man kan ju samarbeta också, inte minst inom de medicinska där de finns hur mycket 

som helst. Det är viktigt det här du tog upp, just samarbete är jätteviktigt för oss som är ett 

litet företag som kan jobba med andra och komplettera andra. Vi har ju bl.a. den här 

situationen där vi har Elektrasorla exempelvis som är en av världens bästa leverantörer utav 

tunn koppar, mässing och massa lustiga kombinationer av trådar och dem har vi fått 

hitskickad tråd utav våra kunder som köper av dem och skickar till oss som vi lägger guld på. 

Men vi har sett ett samband där Elektrasorla då vi har tagit kontakt med dem direkt för dem 

har ju andra special grejor som tom de kan köpa från oss, de behöver tom göra de nu. Att vi 

har kontakt med dem, att de får massa lustiga förfrågningar som inte de är intresserade av och 
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som de inte klarar av att göra, som vi klarar av att göra. Där de kanske får in en förfrågan som 

de kanske skickar in till oss och i gengäld så finns där kanske kunder som frågar efter koppar 

trådar som inte vi har, men så frågar vi elektrasorla. Så köper vi direkt från dem och de är bra 

för oss att veta med, vi vet inte så mycket om koppartråd och då kan de vara ett stöd för oss 

likaväl. Så det är jätteviktigt med samarbete när man är liten 

 

Bilaga 2 

 

Intervju med Level Seven 

Respondent: Åke Persson äger bolaget och har position som art director, och lite annat.  

Varumärkesidentiteten är företagets vision om hur varumärket skall uppfattas av 

målgruppen, det vill säga den internt eftersträvade bilden som man vill förmedla! Hur 

viktigt anser ni det vara med en tydlig och klar varumärkesidentitet och hur skulle ni 

arbeta med att förmedla det till ett företags kunder? 

Svar: Det är om man säger så här, det här med varumärkes identitet är jätteviktigt, viktigare 

än vad många företag förstår. De största företagen är medvetna om vad ett starkt varumärke 

betyder. I med att man tar och vinner så mycket på det i olika processer.  Åke tar ett exempel: 

vi tre har utvecklat en dammsugare, som är jättebra, Om vi tar ut den på marknaden kommer 

folk tänka att den är sisådär.  Det kommer ta oss 4 till 5 år med kostnader för försäljning och 

rabattering innan man kommer upp till en någorlunda nivå, det är en lång bit att vandra. 

Istället kan man sätta märket Electrolux på den vilket gör att människor tror att den är bra och 

helt plötsligt tycker den är skit snygg. Införsäljningsleden är klara, bara ut med den på 

marknaden, kanalerna är öppna. Där ser man direkt vad ett starkt varumärke gör. Ett 

varumärke skapas inte på en natt, det är en lång och strategisk inarbetning. Många företag vill 

göra som Nike, ta bort sitt namn efter swoschen. Swoschen kostade 20 dollar som en kille 

ritade och är idag värd flera miljarder. Det företaget inte tänker på är att det tog 30 år för Nike 

att få bort sitt namn av strategiskt tänkande. I Sverige säger man varumärke men utomlands 

säger man trademarks and brands, t.ex. Volvo, där är trademark själva bilen, medan brands är 

vad de fyller den med, världens säkraste bil. Företag ska jobba med att fylla sitt varumärke 

med positivism. Det är viktigt att strategiskt jobba mot vision och mål, Hur ser vi ut idag och 

hur vill vi se ut om 4 år. På vilka marknader ska vi synas, hur vill vi synas. Det är viktigt att 

tänka på i allt man gör hur man vill bli uppfattad. Det är jätte viktigt att inte bara VD:n ska 

veta vad företaget står för, all personal i företagets olika dela måste veta vilket budskap 

företaget vill förmedla och hur man då ska uppträda.  

”Bra varumärkespositionering hjälper till att vägleda marknadsföringsstrategier genom 

att klargöra vad ett varumärke handlar om, vad som gör det unikt och varför kunder 

bör köpa och använda det”. Vilka steg ingår i varumärkespositioneringsprocessen? 
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Svar: Det beror på vart man börjar ifrån, men man måste identifiera sin målgrupp, vilka 

marknader ska man agera på och vilka ska man sälja till. Hur fungerar vårt namn på de olika 

marknaderna, ett namn kan betyda olika saker i olika kulturer. Man lägger fram 

kampanjplaner, men viktigast av allt är att man har en lång och klar strategi hur man ska 

arbeta och marknadsföra.  

Ompositionera ett varumärke på en B2B marknad, med vilken process?  

Svar: Inget svar 

Skiljer sig ompositionering på B2B och B2C marknaden? 

Svar: Det skiljer sig, För att när man har med konsumenter att göra måste man ta hänsyn till 

köpbeteende, hur fungerar våra kunder. Medan man mer i en B2B marknad måste se hur 

konkurrenssituationen ser ut, vad har de för fördelar och produkter, vilka slåss jag mot.   

När man gör reklam, är det bättre att stimulera det emotionella? 

Svar: Det är avgörande hur känt varumärket är. Är varumärket inte känt så måste man först 

bygga upp kännedomen om produkten. Många vill som t.ex. treo vara ett märke man använder 

för hela produktkategorin. Man säger ”ta en treo” fast att det är en ipren.  

Michael Porter tar upp tre konkurrensstrategier kostnadsledarskap, differentiering och 

fokusering. Vad anser ni vara för- respektive nackdelarna med dessa strategier? 

Svar: I slutändan räknar det alltid om kostnader. Vilka visioner man än har måste man ha 

pengar till det. Det gäller att hitta på de bästa grejerna för bästa möjliga peng. Man måste 

kunna leverera vad man lovar när det gäller t.ex. pris och kvalitet, att produkterna håller vad 

man gör reklam för, man brukar säga att uppväga ett nej krävs 13 ja. I dag är företag mer 

kräsna och medvetna om vad de får för de här pengarna. Vad ger det för resultat. Men överlag 

i alla branscher är de dåliga på att följa upp, vad gav den här kampanjen oss, varför gick vi 

inpå de här. Desto större företag desto bättre är man ofta på det här. Ibland kan det vara stora 

företag som är jättedåliga på det här.  

En positiv fokusering är oerhört viktig för din produkt, det handlar om att synas i positiva 

sammanhang, det handlar mycket om t.ex. sponsring. Man kan ha produktplaceringar i vissa 

filmer. Folk är väldigt lättpåverkade. De som jobbar mycket med detta kommer att ha ett 

försprång. Men det kan gå illa också, som Ludmila Enquist blev av med sina sponsorer när 

hon blev tagen för doping. Positiva vibbar för en produkt är jätte viktigt men det kostar.  

”Branding” anses vara en ganska kostnadskrävande aktivitet som samtidigt är 

fortlöpande både gällande arbetet med det och kostnaden för det. Vilka 

marknadskanaler anser du vara de viktigaste och mest kostnadseffektiva för ett litet 

bolag på en B2B marknad? Exempelvis, mässor, branschtidningar, internet, etc. 

Svar: För ett litet bolag är det naturligtvis Tv, men mixen är jätteviktig. Mässor är jätteviktigt, 

sen en kommunikation via internet och nyhetsbrev. Annonsering i bransch tidningar, ibland 

kan företagen tänka ” kan vi verkligen synas när det är så många andra annonser” men man 
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måste synas där alla andra syns. Där kan också DR ha en viktig roll i denna mix. Mixen är 

jätte viktig med en klar strategi” vi ska under året vara med i den o den mässan vi ska göra 

annons i den tidningen vi ska skicka ut de här nyhetsbreven. Sen ska man titta på resultatet. 

Sen ska man ha en påse över för att göra saker när de dyker upp, t.ex. som road shows och 

dylikt. 

Hur viktig anser du ett företags olika kontaktytor vara? Exempelvis, hemsida, 

presentationsmaterial, lokaler, mässmaterial etc. 

Svar: Detta är hela grunden, tittar du på ditt broschyr material så ska man känna igen när du 

kommer in på hemsidan, hemsidan ska vara snygg, bra, trevlig och pedagogisk upplagd så du 

får svar på det du vill. Hemsidan idag är ett fruktansvärt effektivt hjälpmedel om du använder 

det rätt. Istället för att skicka in en stor annons så kan man göra en tuffare och mindre kostsam 

annons där det står ” gå in på denna adress för att ta reda på mer” då kan man slussa folk in på 

din hemsida. Folk på nätet de söker information, handlar, läser, bokar biljetter. Där har man 

möjlighet att använda ett kostnadseffektivt medel. Ett företag de jobbar med fick deras 

köpares adresser och kan nu skicka ut nyhetsbrev till dem på två minuter, det hade kostat 

50000 i månaden istället för 6-7 tusen. Man skjuter hela tiden i bullseye då man ger reklam 

till de som är intresserade av varor från detta företag. Att publicera detta tar idag bara 2 

minuter. Det funkar jätte bra. I all marknadsföring är kundvård jätte viktigt, att ha det positiva 

förhållningssättet mot sina kunder. Ett företag fixade toaletterna då de tänkte att om kunderna 

går in på toaletten och det är skitigt tror de säkert att våra produkter är lika dåliga. Man kan 

klippa ett får i många år men man kan bara flå det en gång.  Tänk om man kan få en kund att 

handla hos oss i femton år istället för att försöka få en ny varje gång.  Positionering är viktigt, 

den som köper en Skoda tycker han får det han behöver för de här pengarna. Han tycker inte 

det är värt att lägga pengarna på en BMW. Den killen som köper en BMW tycker att han får 

mycket mer för pengarna än om honom köpare en Skoda. Han som köper en BMW tycker det 

är viktigt att ha roligt och trevligt när han kör och det ger han en viss image. Skoda köparen 

vill kanske bara ta sig från a till b. Det år olika målgrupper. Ikea har skapat sig en egen 

kvalitet som ingen i världen kan kopiera. Går man in på NK i sthlm har man en helt annan 

uppfattning av kvalitet, den stiger rätt mycket. Hur positionerar man sig, vart vill man ligga på 

den här skalan.  

 

Bilaga 3 

 

Intervjufrågor med GGP (Stiga) 

Respondent var Karin Sjögren, marknadschef på GGP (Global Garden Products). Ägare av 

fem olika varumärken, varav varumärket Stiga är ett av dessa. Stiga var även vårt fokus under 

intervjun. Karin har jobbat för GGP sedan 2006, hon började som brand manager för 

varumärket stiga, men har sedan 2008 varit marknadschef för GGP. 
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Varumärkesidentiteten är företagets vision om hur varumärket skall uppfattas av 

målgruppen, det vill säga den internt eftersträvade bilden som man vill förmedla! Hur 

viktigt anser ni det vara med en tydlig och klar varumärkesidentitet och hur skulle ni 

arbeta med att förmedla det till ett företags kunder? 

Svar: Varumärkesidentiteten är idag otroligt viktig och grundläggande för att kunna sälja 

produkter under ett varumärke. Om man skall ha ett varumärke så måste man ha en klar och 

tydlig identitet både internt och externt. Att inom företaget ha en tydlig bild av vad 

varumärket står för, dess målgrupp/målgrupper och en klar bild av vart man vill komma. 

Externt krävs det då även att förmedla detta och ha en klar och tydlig strategi, både 

marknadsmässigt och försäljningsmässigt. 

Karin berättar om den omorganisation som kom av det uppköp och hopslagning, med bland 

annat Storbritanniens största gräsklipparleverantör, som skedde år 2000. I och med det 

förlorade Stiga till viss del sig självt, något som de nu tar tag i. De befinner sig just nu i ett 

omfattande profileringsarbete där de åter försöker finna sig själva, vad dem står för, vilka 

varumärken som man skall satsa på, vilka produkter som skall finnas under vilka varumärken 

etc. 

Stiga stod/står för svenskt, robust, kvalitet, miljötänk, de gula maskinerna attribut de inte har 

förlorat men som har kommit i skymundan, något de nu tänker ändra på. 

Stiga arbetar med att förmedla dessa egenskaper/attribut via broschyrer, produktkataloger, 

hemsida med mer, framför allt, de jobbar målmedvetet med det. De tar upp de attribut som 

stärker varumärket, både sånt som är direkt kopplat till produkterna, men även sånt  som sätter 

”tonen” för hela företaget/varumärket  och som särskiljer dem från sina konkurrenter på 

marknaden. Karin betonar även vikten av att hela tiden behålla kundaspekten. 

”Bra varumärkespositionering hjälper till att vägleda marknadsföringsstrategier genom att 

klargöra vad ett varumärke handlar om, vad som gör det unikt och varför kunder bör köpa 

och använda det”. Vilka steg ingår i er varumärkespositionerings process? Hur arbetar 

ni med dessa? 

Svar: Karin beskriver varumärkespositioneringsprocessen som tre faser: 

Analys- intervjuer kvalitativa och kvantitativa, med konsumenter 6 länder x 500 st och alla 

anställda ca 1500 st, de kvalitativa intervjuerna görs över telefon medan de kvantitativa görs 

via internet. Utöver detta görs djupintervjuer med ca 10 personer i varje land (totalt 60), med 

återförsäljare och kunder och professionella användare. Vidare görs en analys och utvärdering 

av nuvarande interna delarna såsom presentationsmaterial, arbetssätt etc. Detta för att få svar 

på frågor som; var står vi idag? Vart vill vi? Stämmer vår nuvarande varumärkesidentitet 

överens med varumärkets image? Är de attribut och egenskaper som vi idag använder oss 

relevanta för kunden, skapar de köpmotiv? Vilka varumärken ska vi jobba med? Var är vi 

starka respektive svaga? etc. 
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Intern implementering här används sedan det underlag som kommit ur analysen för att 

undervisa och förmedla bilden av, målet med, och visionen för varumärket och företaget. Ett 

ganska utdraget arbete men otroligt viktigt för att få hela företaget att dra åt samma håll. 

Extern implementering sen börjar den externa fasen, att implementera detta på marknaden, 

genom pressreleaser, presentationsmaterial, broschyrer, marknadsföring, annonsering med 

mer. 

Mårtenson (2009) tar upp tre sorters positioneringsstrategier. Konkurrensbaserad, 

emotionell och målbaserad. Vad anser ni vara för- respektive nackdelarna med dessa 

strategier för ett B2B företag? 

Konkurrens- Viktigt att veta vad man är. Firstplayer, secondplayer. En fallgrop kan vara att 

det är lätt att med ett allt för stort fokus på vad som händer på marknaden och röra sig efter 

den, förlora fokus på vad som är viktigt och det som tagit företaget dit det är idag. Att vara 

innovativt och ständigt utvecklas. Med det sagt är det fortfarande förstås väldigt viktigt att 

veta var man står och vilka konkurrenterna är. 

Emotionell- Karin beskriver den emotionella aspekten som viktigare och viktigare, kunder 

köper mer på känsla idag, utan tidigare erfarenheter och då spelar känslan in till mycket större 

del. Det är inte bara produktens praktiska attribut som spelar in, utan även de mer emotionella 

såsom utseende/design, bakomliggande värderingar, miljötänk etc. Det gäller även för B2B 

marknader än om de känslomässiga aspekterna kan skilja mellan privatkonsument och 

företagskund. För Stiga är detta extra tydligt hos deras professionella kunder. Hon beskriver 

skillnaden som att det för privatkonsumenter ofta är produkten som är bärare av och 

framkallar känslan, medans för företagskunder är det ofta det bakomliggande företaget som 

bär med sig de känslomässiga attribut man söker, såsom stabilitet och tillförlitlighet. 

Målbaserad- har varit av mindre betydelse/vikt hos att stiga. 

Michael Porter tar upp tre konkurrensstrategier kostnadsledarskap, differentiering och 

fokusering. Vad anser ni vara för- respektive nackdelarna med dessa strategier? 

Svar: 

Kostnadsledarskap- kostnadskonkurrensen har hårdnat i och med nya aktörer från asiatiska 

marknader och vad som tidigare knappt ansågs som ett problem i och med deras bristande 

kvalitet, har idag förändrats till ett verkligt hot. Det är framför allt här varumärket kommer in. 

Ett starkt varumärke kan stävja de yttre prispåverkningarna som kommer av ökande 

konkurrens, tack vare lojala kunder som litar på varumärket och är beredda att betala lite mer 

för det förtroendet. 

Differentiering är väldigt viktig, särskilt på professionella marknader, man måste hitta sin 

nisch. Olika marknader ställer olika höga krav på differentiering. Viktigt att differentiera sig 

även inom sina egna produktgrupper och mellan olika varumärken för att dem inte skall 

kannibalisera på varandra. Differentieringen gäller såväl utseende/design och specifikationer 

som prissättning. Allt för bred produktportfölj under samma varumärke kan skapa problem. 
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Fokusering - jätteviktigt att veta vilken marknad man skall finnas på (territorium, 

Mårtenson), och veta var man kan konkurrera och stå stark och sedan fokusera på dessa 

marknader. 

”Branding” anses vara en ganska kostnadskrävande aktivitet som samtidigt är fortlöpande 

både gällande arbetet med det och kostnaden för det. 

Karin anser inte att det är lika viktigt för alla bolag, utan varumärket betydelse blir större ju 

högre kvalitet man strävar efter och då kunna legitimera det högre priset på sina varor. Vill 

man bara få ut billiga varor i massor är varumärket av mindre betydelse. Man måste givetvis 

se till de fördelar ett starkare varumärke kan ge kontra de kostnader det medför. 

Vilka marknadskanaler anser du vara de viktigaste och mest kostnadseffektiva för ett 

litet bolag på en B2B marknad? Exempelvis, mässor, branschtidningar, internet, etc. 

När det gäller professionella marknader är personlig införsäljning och utbildning av säljare 

väldigt viktigt. I allmänhet har Internet fått en otroligt viktigt del i annonsering och att synas. 

Direkt/mass marknadsföring är på nedåtgående. Då är det effektivare och mycket viktigare 

med uppföljning av nuvarande kunder. För varumärket: annonsering fungerar bättre 

varumärkesbyggande än det gär produktsäljande. Internet är även för varumärket en viktig 

kanal för att synas och skapa kontakt med varumärket. Utvalda mässor kan även dessa 

fungera bra, då det finns chans att visa upp produkten, ställa frågor, särskilt för en 

professionell marknad. 

Hur viktig anser du ett företags olika kontaktytor vara? Exempelvis, hemsida, 

presentationsmaterial, lokaler, mässmaterial etc. 

Hemsida å internet är växande och viktigt, både vad gällande allmän information och för att 

jämföra produkter med mer.  

Viktigt att ha en välarbetad process. 

Hur ser er positioneringsstrategi ut idag/framtiden/kommande? 

Är ledande på frontmovers och walkbehind, men har tappat mot Husqvarna. 

Nu måste de skaffa sig en klarare strategi och en klar bild av sina varumärken för att kunna 

positionera sig starkare. Gå igenom sin varumärkesportfölj och se över vilka som  är starka på 

vilka marknader och vilka varumärken/produktgrupper som är överflödiga och inte 

konkurrenskraftiga och då släppa dem. 

Vi och Karin diskuterade även Luma metall mer specifikt och enligt henne låg inte problemet 

i företagets spridda marknader, eftersom produkterna var på just så pass spridda marknader. 

Sådana problem uppkommer då man har flera produkter under samma varumärke på samma 

marknad. 
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Men vad som behöver göras är differentiering av presentationsmaterial etc. att hålla fokus på 

just den produkten. Det är väldigt viktigt att differentiera och fokusera sina produkter och 

varumärken. 

 

Bilaga 4  

 

Frågor till Luma metall AB (Anders Kalmbäck) 

 

Vad anser ni att företaget har för personlighet? 

Svar: God service, snabb support,   

Vad anser ni att företaget har för primär målgrupp? 

 

Svar: Stora aktörer internationella aktörer. Kanon xeros. Stora företag med höga kvalitetskrav.   

Vad anser ni att företaget har för varumärkeslöften? 

 

Svar: Absolut bästa kvalitet.  

Vad anser ni att företaget har för varumärkets karaktär? 

 

Svar: I våra produktgrupper vill vi stick ut och säga att vi tillhör världstoppen i våra områden. 

Vi ska ha specialapplikationer och vara världsledande i dem.  

Vad har ni för positionering? Finns det någon annan aktör med samma position? 

Svar: Hög profil, hör kvalitet, inga höga serier.  Det finns andra på marknaderna som 

positionerar sig på samma sätt.  

I de marknader ni agerar på, försöker ni förmedla att ni har samma egenskaper som 

andra på marknaden eller försöker ni visa hur ni skiljer er ifrån dem? 

Svar: Vi har benchmarkat världens bästa kvalitéer och de kan vi tillverka, man vi försöker 

hitta någonting som vi är lite starkare på. Det försöker vi visa, antingen genom bästa kvalitén, 

bäst service eller bäst leveranspaket, vi har inte det bästa priset men de ska vara 

marknadsanpassade.  

Anser ni att era marknader är mogna och kan kännetecknas av stor konkurrens?   

Svar: Generellt är det inte jättemånga konkurrenter men det är olika på de olika produkternas 

marknader.  



- 63 - 
 

 

 

Anser ni att ni är bättre än konkurrenterna med fördelar som är viktiga för 

konsumenterna. Tror ni er veta vad dessa fördelar är?  

Svar: I vissa fall ja, vi är snabbare smidigare, bättre service, vi kan svara på frågor snabbare 

än vad stora företag kan göra. 

När marknadens krav förändras, positionerar ni om er i samma takt?  

Svar: Vi har jobbat med vad varumärket Luma står för då hela företagets har förändrats, vi har 

gått från att fara ett bulkföretag med ganska pressade priser till att gå till något som är 

världsledande och har ett högt pris, inga stora serier. Vi vill i dag visa upp ett helt annat 

Luma. Vi renoverar och fixar hemsidan, vill gå mot ett mer hi-tech företag än vad vi var förut. 

Vilken prisnivå har ni i förhållande till era konkurrenter?  

Svar: Hög pris nivå 

Anser ni att ni är unika på era marknader? 

Svar: På vissa av våra områden är vi det, vi kan säga att vi generellt sett är det. .  

 

Information: Luma Metall AB   

Luma Metall prioriterar idag marknads segment och klienter som använder tråd i sina 

produkter och fokuserar på att bli en skicklig partner till företag som karaktäriseras av hög 

teknologi och speciella behov.  

Material som man använder i pläteringsprocessen är guld, platinum och nickel. Man 

exporterar 100 % av sin produktion och har sina huvudmarknader i Nordamerika, Europa och 

Asien. 

Man har som fokus att ha mer affärer med befintliga och utvalda kunder för att skapa 

långsiktiga relationer när det gäller produktutveckling och försäljning, man ska samtidigt hitta 

nya kunder på de olika prioritetsmarknaderna.  

Man har en klar och tydlig strategi hur man ska bibehålla kontakten med sina befintliga 

kunder. När man ska ta kontakt med dem och hur, mellan olika datum.  

Man har som syfte att fasa ut försäljningen till huvuddelen massindustrier med låga 

marginaler och koncentrera marknadsföring och försäljning på marknader med högre 

marginaler, man lägger alltså större vikt på nisch-marknader. Man vill forma en 

säljorganisation som är anpassad för att tillgodose mycket krävande kunder  

 



- 64 - 
 

Förmågan att erbjuda produkter av topp kvalitet är av högsta prioritet för att lyckas på Luma 

Metall´s globala marknader, man anser att det inte finns någon på marknaden som gör 

produkter med bättre kvalitet. Man vill främja sina produkter över hela världen genom 

serviceinriktad personal och med ett nära samarbete med kvalificerade partners. 

 

Distrubitionen av Luma Metalls produkter är i de flesta fall direkt till kunderna genom bud 

vilket innebär en transport tid på 1-4 dagar. 

 

 

 

.   
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