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Förord 
 

Inför och under uppsatsens gång är det många personer som spelat en väldigt betydande roll 

och vi vill härmed belysa deras insats. 

 

Först och främst vill vi rikta vår tacksamhet till Ulf Sternhufvud för gediget engagemang, stöd 

och ledning genom hela uppsatsprocessen. 

 

Vi vill även tacka Lars Hygrell på Electrolux som ställde upp i undersökningen och gjorde 

hela uppsatsen möjlig. 

 

Till sist vill vi tacka våra familjer och vänner för stöd och motivation. 
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Efficient and acclaimed marketing that creates positive associations are optimal 

characteristics of an organization aiming to distinguish themselves from the crowd, present a 

unique message and attract customers’ attention. In an increasingly competitive market it’s of 

vital importance to adapt to the situations that may arise and constantly stay ahead of the 

competitors.  

 

The purpose of this study is to examine how an organization in the electronics industry is 

working to create long lasting relationships with consumers, and simultaneously distinguish 

them from the hubbub on the market, through effective and well thought out marketing 

communication. The study is based on the company Electrolux and will illustrate their 

approach when it comes to, as one of the world’s largest electronics companies, offering their 

consumers something beyond what competitors offer. 

 

The theoretical framework will present literature in the fields of marketing communication, 

consumer behavior and brand management in order to give us as authors as broad a basis as 

possible to stand on for the analysis of recent empirical evidence gathered. The study was 

conducted with a hermeneutic approach of a qualitative nature in which the empirical data has 

been obtained through interviews with Electrolux, then to be compared with existing theory. 

The empirical data gathered will then be analyzed to find differences between Electrolux 

approach and what the theories say. The analysis was also used to get a clearer picture of what 

theories that still can be considered of relevant nature due to a society that today is 

characterized by increasing competition between companies in the electronics industry.  

 

The conclusion we have reached is that Electrolux is constantly working hard to maintain, 

expand and strengthen its market position through the care of existing client relationships 

while they, at the same time, intend to attract additional consumers. They value their 

relationships with existing customers very high which we as authors consider to be one of the 

main pillars of the current and likely future market situation. More competitors arise together 

with an increased range of products and lower prices which force companies who want to be 

fighting at the top of the market, to have a clear philosophy when it comes to nurture existing 

client relationships together with knowledge regarding consumer behavior and its likely 

change in a more competitive future.     



Sammanfattning 
 

Kandidatuppsats i Företagsekonomi – Marknadsföring 

Högskolan i Borås 

 

Svensk titel: Marknadskommunikation – En del av vardagen 

Engelsk titel: Marketing communications – A part of everyday life 

Författare: Johan Holmberg och Hardik Patel 

Utgivningsår: 2011 

Handledare: Ulf Sternhufvud 

Språk: Svenska 

Effektiv och uppmärksammad marknadskommunikation som skapar positiva associationer är 

en av de viktigaste kuggarna i hjulet för att en organisation ska lyckas urskilja sig från 

mängden, presentera ett enastående budskap och knyta till sig konsumenters uppmärksamhet. 

På en allt konkurrenstätare marknad gäller det att anpassa sig efter de situationer som kan 

tänkas uppstå och hela tiden ligga steget före sina konkurrenter.   

 

Studiens syfte är att undersöka hur en organisation inom elektronikbranschen arbetar för att 

skapa långvariga relationer med konsumenter genom effektiv och välgenomtänkt 

marknadskommunikation. Studien är baserad på företaget Electrolux och kommer att 

åskådliggöra deras tillvägagångssätt när det handlar om att, som ett av världens största företag 

inom elektronikbranschen, erbjuda konsumenterna något utöver vad konkurrenterna erbjuder. 

 

Den teoretiska referensramen kommer presentera litteratur inom områdena 

marknadskommunikation, konsumentbeteende och varumärkeshantering för att vi som 

författare ska ha en så bred grund som möjligt att stå på inför analysering av senare insamlad 

empiri. Studien har utförts med ett hermeneutiskt förhållningssätt av kvalitativ natur där 

empirin samlats in genom intervjuer med Electrolux för att sedan sättas i relation till befintlig 

teori. Därefter analyseras de empiriska data som samlats in för att finna 

meningsskiljaktigheter mellan Electrolux tillvägagångssätt och vad teorierna säger. Analysen 

genomfördes också för att få en klarare bild av vilka teorier som fortfarande är av relevant 

natur i ett samhälle som idag präglas av en allt hårdare konkurrens mellan företag inom 

elektronikbranschen.  

 

Den slutsats vi har kommit fram är att Electrolux ständigt arbetar hårt för att behålla, utöka 

och stärka sin position på marknaden genom vård av befintliga kundrelationer samtidigt som 

de har för avsikt att knyta till sig ytterligare konsumenter. De värderar sina relationer med 

befintliga konsumenter väldigt högt vilket vi som författare anser vara en av de viktigaste 

pelarna i dagens och troligtvis framtidens marknadssituation. Allt fler konkurrerande företag 

tillkommer tillsammans med ökat produktutbud och lägre pris. Detta leder till att de företag 

som vill vara med och slåss i toppen av marknaden behöver ha en tydlig filosofi gällande vård 

av befintliga kundrelationer tillsammans kunskap om konsumentbeteende och dess troliga 

förändringsprocess i en än mer konkurrenskraftigare framtid. 
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1. Inledning 
 

 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till forskningsproblemet med förklaring till 

vårt intresse för ämnet. Det finns en problemdiskussion som leder fram till själva syftet med 

uppsatsen och tillhörande problemformulering. En problemavgränsning har gjorts samt en 

förklaring av nyckelbegrepp och definitioner. I slutet av kapitlet disponeras och presenteras 

uppsatsens upplägg. 

 

 

1.1 Problembakgrund 

Dagens samhälle innehåller en ofantlig mängd varumärken och utökas ständigt med 

nyetablerade företag som slår sig in på marknaden och konkurrerar med de redan etablerade 

som samtidigt expanderar. Den marknad där produktutvecklingen går i märkbart högt tempo 

är inom teknik och elektronik vilket märks av att en elektronikprodukt som köps idag kan vara 

omodern imorgon. (Dahlén, M & Lange, F 2009, s. 365) 

 

”Jag vet att jag slänger hälften av mina reklampengar i sjön. Jag vet bara inte vilken hälft” 

lyder ett klassiskt gammalt citat. Orsaken till att citatet är vanligt i dessa sammanhang är 

förmodligen för att det är svårt att veta om en viss reklamfilm har större effekt än någon 

annan då det finns ett antal aspekter som spelar in som till exempel konkurrenters 

realisationer, promotionåtgärder och prissänkningar. (Dahlén, M & Lange, F 2009, s. 3)  

 

I marknadskommunikationsprocessen är schemaplanering den mest konkreta fasen och en av 

de viktigaste kuggarna i hjulet när det gäller att optimera företagets kommunikation gentemot 

konsumenterna. Företag satsar enormt mycket tid och pengar på reklaminvesteringar varje år 

vilket gör det av yttersta vikt att ha konkret information över hur kapitalet ska spenderas samt 

vilken avkastning investeringarna beräknas ge. (Dahlén, M & Lange, F 2009, s. 473) 

 

Konkurrensen är idag hårdare än någonsin på grund av det enorma produkt- och tjänsteutbud 

som erbjuds. Detta gör att varumärket har kommit att spela en allt mer betydande roll och 

även om det tar lång tid att bygga upp ett varumärke så präglas det av att vara ett av det 

konkurrenskraftigaste vapnet i en organisations arsenal i kampen om konsumenter. (Kapferer, 

J-N 2004, s. 60) 

 

Större delen av de diskussioner vad gäller varumärke innefattar varumärkesuppbyggnad och 

vård av varumärke och ses som en av de mest betydande kuggarna i hjulet för en organisation 

i kampen om ”vilsna” konsumenter som försöker finna ”rätt” väg i det enorma brus som 

marknaden tillhandhåller. Därför är det av stor vikt för organisationer att bygga upp, vårda 

och stärka sitt varumärke för att lyckas ladda det med positiva associationer i konsumenters 

ögon vilket sedan, förhoppningsvis, leder till långvariga och positiva relationer mellan 

organisationen och dess konsumenter. (Grönroos, C 2007, s. 329-331)    

 

Varumärkesigenkänning är en väldigt central punkt då det kommer till utvärdering om en viss 

produkt och dess egenskaper. Det kan vara svårt för en konsument att bedöma en produkts 

egenskaper och då fungerar varumärket som en surrogatindikation på kvalitet inför ett köp. 
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Det är också av stor vikt att som organisation ha strategiska mål gällande ökad kännedom om 

företagets varumärken hos konsumenterna för att lyckas bygga upp samt förstärka de 

relationer som finns och samtidigt öka de positiva associationer som konsumenten har till 

företaget och dess varumärken. (Gezelius, C & Wildenstam, P 2007, s. 148)     

 

Inför uppsatsen har vi ingen nämnvärd kännedom om problemområdet förutom vetskap om 

att marknaden idag präglas av hård konkurrens där företagen ideligen måste arbeta hårt för att 

lyckas behålla, knyta till sig konsumenter och samtidigt öka sina marknadsandelar gentemot 

sina konkurrenter. (Dahlén, M & Lange, F 2009, s. 365)  

 

1.2 Problemdiskussion 

Marknadskommunikationen har kommit att få en allt större betydelse för företag i dagens 

hårda konkurrensklimat. Allt fler företag slår sig in på olika marknader och konkurrensen 

ökar gradvis vilket leder till att man hela tiden måste utöka/utveckla sitt konkurrensregister 

och skaffa sig nya konkurrensfördelar. ”Marknadskommunikation är således utan tvekan den 

främsta resurs marknadsförare har i kampen om kunderna.” Dahlén, M och Lange, F (2009). 

Konsumenter får dagligen ta del av stora mängder budskap som företag sänder ut i form av 

olika reklamtyper som till exempel annonsering, affischering med mera. Det ökade antalet 

budskap tillsammans med nyetablerade och utvecklade kanaler gör att konsumenter tvingas 

gallra bort en viss del av företagens budskap och reklam vilket i sin tur gör att de endast 

uppfattar en mycket liten del av de budskap som presenteras. Alla mediekanaler växer 

ständigt vilket i sin tur genererar högre medieinvesteringarna från företag, med det snabbaste 

växande mediet Internet i spetsen. (Dahlén, M & Lange, F 2009, s. 11, 30, 79-80, 473-474) 

 

När man diskuterar marknadskommunikation nämnes ofta tre grundläggande frågor:  

 

 Vilka vill vi nå?                                                                        

 Vad vill vi säga dem?                    

 Hur ska vi säga det?                                                          

                                                                                                         

Världen är idag fylld med olika typer utav marknadsföring från företag världen över som 

genom produktiva budskap försöker fånga konsumenters uppmärksamhet. Budskapen skiljer 

sig åt beroende på vilken målgrupp företaget har i åtanke att rikta sig mot och anpassa därefter 

för att lyckas åstadkomma bästa möjliga resultat. (Kotler et al. 2005, s. 732-736)  

 

Lågengagemangsprodukter kräver en mer frekvent marknadsföring då konsumenter inte ägnar 

särskilt mycket tid åt dem då de är relativt ointressanta till skillnad från 

högengagemangsprodukter som konsumenten oftast har ett intresse för eller är intresserade av 

att veta mer om. Även reklaminvesteringarna skiljer sig åt beroende på vilken produkt 

företaget har i syfte att promota samt till vem man avser att budskapet ska nå fram till. 

(Dahlén, M & Lange, F 2009, s. 363-365) 

  

Marknaden består idag av en stor mängd aktörer med tillhörande varumärken som är i ständig 

konkurrens med varandra. Genom att införskaffa sig hög kännedom om marknaden, dess 

influenser, konsumenters behov och involverade konkurrenter så skaffar man sig ett försprång 

gentemot sina konkurrenter i kampen om konsumenter och marknadsandelar.  

(Weatherhill, B 1997, s. 13)  
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Företag satsar idag enorma resurser på att utveckla och anpassa sin marknadskommunikation 

gentemot de konsumenter som ingår i målgruppen och utformar det budskap man vill 

förmedla genom utvalda kanaler beroende på vilken målgrupp det rör sig om. Stora delar av 

de satsningar som görs får inte den effekt som önskats och resurser har använts i ”onödan” 

och anledningarna till det kan vara allt ifrån fel val av kanal till otydligt/komplicerat budskap. 

(Dahlén, M & Lange, F 2009, s. 59, 363-365) Den snabba utvecklingen tillsammans med den 

täta konkurrensen fångade vår uppmärksamhet och öppnade vårt sinne att vilja forska djupare 

inom området. 

 

Marknadskommunikation är ett väldigt brett område och innehåller en mångfald av 

intressanta aspekter och möjliga problem. Efter att ha analyserat och diskuterat de olika 

områdena som finns tillsammans med tillhörande potentiella problem inom 

forskningsområdet upptäckte vi ett växande intresse för hur företag inom elektronikbranschen 

går tillväga för att stärka sitt varumärke och öka sina marknadsandelar genom effektiv 

marknadskommunikation. Då området är väldigt brett med en mångfald olika företag fattade 

vi beslutet att göra en fallstudie om hur Electrolux går tillväga när det gäller 

forskningsproblemet i fråga. Under uppsatsen kommer vi även att undersöka hur Electrolux 

analyserar de produkter som skall marknadskommuniceras och hur de anpassar 

marknadskommunikationen beroende på vilken engagemangsnivå produkten har tillsammans 

med varumärkets betydelse.  

 

1.3 Problemformulering 

1.3.1 Huvudproblem 

Hur går ett multinationellt företag tillväga för att stärka sitt varumärke och öka sina 

marknadsandelar genom effektiv marknadskommunikation? 

 

1.3.2 Delproblem 

Vilka verktyg använder sig ett multinationellt företag av i sin marknadskommunikation för att 

fånga potentiella och befintliga konsumenters uppmärksamhet? 

Hur kombinerar ett multinationellt företag budskap och kanal när det gäller att så effektivt 

som möjligt nå ut till sin målgrupp? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse inom området marknadskommunikation, 

genom att undersöka och analysera hur ett multinationellt företag kan stärka sitt varumärke 

och sin position på marknaden gentemot sina konkurrenter genom effektiv 

marknadskommunikation. 

 

1.5 Avgränsning 

I uppsatsen valde vi att avgränsa oss till att undersöka och analysera hur Electrolux hanterar 

sin marknadskommunikation för att stärka sitt varumärke och sin position på marknaden. 
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Avgränsningen gjordes på grund av att vi vill inrikta oss mot ett företag inom 

elektronikbranschen då den är i ständig utveckling och den bransch vi finner mest intressant 

att undersöka. Detta beror dels på det stora utbudet av varumärken som finns men också för 

att få en bättre insikt i hur företaget hanterar den ständiga utvecklingen av produkter och den 

hårda konkurrensen som råder på marknaden.  

 

1.6 Nyckelbegrepp och definitioner  

Banners – En Internetrelaterad marknadsföringsmetod som innebär att företag presenterar 

någon form av budskap genom användning av grafiskt formade fyrkantiga rutor som visas 

med ett meddelande på en webbsida. (Andreasson, L & Raharvard, F 2008, s. 13)   

Bloggar – Webbsidor som vanligtvis skapas och underhålls av individer i syfte att på något 

sätt belysa något ämne eller bara yttra sig gällande i stort sett vad som helts. 

(Andreasson, L & Raharvard, F 2008, s. 13)  

Forum – Hjärtat hos en samlingsplats, skapad för att illustrera och öka diskussionen och 

kommunikationen mellan medlemmar i samlingsplatsen.  

(Andreasson, L & Raharvard, F 2008, s. 13) 

Högengagemangsprodukt – Innehåller ofta mer information som är av relativt hög relevans 

för konsumenten inför ett köp av en produkt. Exempel på produkter kan vara bilar, 

mobiltelefoner, möbler och liknande. (Dahlén, M & Lange, F 2009, s. 365)  

 

Lågengagemangsprodukt – Kräver ingen direkt genomgående information då det i 

majoriteten av fallen rör sig om relativt billiga och vardagliga produkter som till exempel 

diskmedel, godis, tidningar med mera. (Dahlén, M & Lange, F 2009, s. 365) 

Marknadsföring – Marknadsföring är en social och ledande process varigenom individer och 

grupper får vad de vill ha genom att skapa och utbyta produkter och dess värden med 

varandra. (Kotler et al. 2005, s. 7) 

 

Marknadskommunikation – Ett marknadsföringsverktyg för att nå ut till en bred målgrupp 

med ett budskap. (Dahlén, M & Lange, F 2009, s. 9-12) 

 

Mottagare – Den part som mottar ett meddelande av något slag från en annan part.  

(Kotler et al. 2005, s. 729) 

 

”Pop-Up”-fönster – Liknar banners och poppar upp i fönstret när användaren loggar på eller 

av från en webbsida. (Andreasson, L & Raharvard, F 2008, s. 13)  

 

Sändare – Den part som sänder ett meddelande av något slag till en annan part.  

(Kotler et al. 2005, s. 729) 

 

Varumärke – Ett kännetecken av något slag som möjliggör urskiljning mellan ett företags 

varor och tjänster från andra företags. Kan röra sig om ett namn, en symbol eller ett tecken.  

(Urde 1997, s. 94) 
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1.7 Uppsatsens disposition 

Kapitel 1 – Inledning 

Presentation av bakgrunden och uppsatsens ämne som förväntas leda fram till 

forskningsproblemet och själva syftet med uppsatsen med tillhörande avgränsningar. 

Kapitel 2 – Metoddiskussion 

En beskrivning av metoder som använts vid analys av teoretiskt och empiriskt material. 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

Innehåller relevant teori inom forskningsområdet. 

Kapitel 4 – Empiri 

Resultat ifrån de empiriska undersökningarna som gjorts. 

Kapitel 5 – Analys 

Sammankopplande av empiri och teori för att sedan kunna utföra analys inom ämnesområdet. 

Kapitel 6 – Slutsatser 

Presentation av de slutsatser vi kommit fram till. 

Kapitel 7 – Avslutande diskussion och förslag på framtida forskningsområde 

Reflektioner över uppsatsprocess och uppsatsämne tillsammans med förslag på framtida 

forskningsområde. 

Kapitel 8 - Referenser 

Referenslitteratur och eventuella bilagor som använts. 
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2. Metoddiskussion 
 

 

Inom kapitlet metoddiskussion beskrivs författarnas val av vetenskapligt förhållningssätt och 

forskningsmetod. Vidare görs en beskrivning av vilken vetenskaplig ansats som valts samt hur 

data har samlats in och tills sist presenteras uppsatsens giltighetsanspråk och källkritik. 

 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

När man diskuterar forskning och hur den bör utövas resonerar man vanligtvis utifrån två 

vetenskapliga förhållningssätt, vilka är positivistiskt och hermeneutiskt. De båda 

förhållningssätten har såväl likheter som skillnader men anses i vissa fall skilja sig åt så 

mycket att de ofta betraktas som radikalt olika sätt att uppfatta världen, filosofin och 

vetenskapen på. (Patel, R. & Davidsson, B 2003, sid. 26-31)    

 

 

2.1.1 Positivism 

Positivismen grundar sig i naturvetenskapliga vanor och anammar fysiken som förebild i sina 

studier. Den kunskap som söks ska vara tillgänglig för människans förnuft och generera nytta 

och förbättring till samhället samtidigt som ska bygga på logiskt registrerbara/mätbara 

iakttagelser som gör den säker och generaliseras till allmängiltiga lagar. Att forskaren bryter 

ner helheten i delar och studerar delarna för sig kännetecknar ett positivistiskt förhållningssätt 

och kallas reduktionism, vilket syftar till att generera en större förståelse för fenomenet som 

studeras. Forskarens roll är objektiv och denne försöker genom empiriska studier finna 

regelbundenheter hos studieobjektet. (Patel, R. & Davidsson, B 2003, sid. 26-28)     

 

 

2.1.2 Hermeneutik 

Det hermeneutiska förhållningssättet grundar sig på tolkningar och studier där forskaren 

försöker förstå grunden för den mänskliga existensen. Inom hermeneutiken har forskaren en 

mer subjektiv, öppen och engagerad roll där denne försöker förstå bakomliggande mönster till 

att något ser ut som det gör genom tolkning av observationer, samtal och texter. I motsats till 

positivisterna är hermeneutikerna inte intresserade av att förklara företeelser utan menar att 

man finner kunskap om det mänskliga genom tolkning av dessa företeelser. 

(Patel, R. & Davidsson, B 2003, sid. 28-31) 

 

 

2.1.3 Val av förhållningssätt 

Vår undersökning grundar sig på ett hermeneutiskt förhållningssätt där vi har för avsikt att, 

genom tolkning av empiriska studierna och teoretiskt material, skaffa oss en förståelse för 

forskningsproblemet i fråga. Vi har som intention att använda oss utav vår förförståelse 

tillsammans med ny kunskap inom ämnet för att lyckas få en så tydlig uppfattning som 

möjligt gällande området. Tolkning är en central del i det hermeneutiska förhållningssättet där 

det är av stor vikt att pendla mellan helhets- och delförståelse för att skapa sig en så tydlig 
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bild som möjligt av hur verkligheten ser ut genom att sätta olika delproblem i relation till ett 

helhetsproblem. 

    

2.2 Vetenskaplig ansats 

När man arbetar med forskning och har som utgångspunkt att producera kunskap om 

samhället, organisationer eller mänskligt beteende finns det tre olika spår att utgå ifrån. Det 

ena spåret kallas induktion, upptäcktens väg, och innebär att forskaren drar slutsatser utifrån 

empiriska erfarenheter. Det andra kallas för deduktion, bevisföringens väg, och innebär att 

man drar slutsatser utifrån generella slutsatser och det tredje spåret kallas för abduktion och 

innebär en kombination av de förstnämnda förhållningssätten. (Andersen, I 1998, s. 29)  

 

 

2.2.1 Induktion 

Inom forskningsansatsen induktion utgår forskaren ifrån empiriska erfarenheter och genererar 

på så sätt nya teorier om olika fenomen. Underlaget för skapandet av de olika teorierna är data 

och information av den del av verkligheten som studeras och kallas väldigt ofta för 

”upptäcktens väg”. (Patel, R. & Davidsson, B 2003, s. 23-24) Vid arbete med empiriska 

studier av olika slag är målet alltid att uppnå en större förståelse för vilka mekanismer som är 

funktionella i den värld vi lever i. I grunden bygger induktionen på att utifrån empiriska data 

skapa teorier som, i vissa fall, även ifrågasätter och provocerar befintliga teorier. 

(Bjereld et al. 2009, s. 91)  

 

 

2.2.2 Deduktion 

Ett deduktivt arbetssätt innebär att forskaren utifrån befintliga teorier och allmänna principer 

drar slutsatser om enskilda företeelser. Forskaren går från det generella till det specifika, följer 

”bevisandets väg” och förklarar olika hypoteser som därefter testas empiriskt i det aktuella 

fallet. (Patel, R. & Davidsson, B 2003, s. 23) Teoretisk generalisering genomförs vanligen 

genom hypotestestning eller komparativ analys inklusive fallstudier och innebär att det är 

teorin som bestämmer vilken information som samlas in samt hur den ska tolkas. Vid 

presentation av resultatet sätts empirin i förhållande till befintlig teori. 

(Bjereld et al. 2009, s. 91)   

    

 

2.2.3 Abduktion 

Abduktion är ett tredje förhållningssätt att arbete utefter när det kommer till att sätta teori i 

förhållande till empiri inom det vetenskapliga arbetet. Arbetssättet innebär en kombination av 

de tidigare nämnda förhållningssätten induktion samt deduktion och betyder att man pendlar 

mellan empiri och teori. Till en början har forskaren ett induktivt arbetssätt där enskilda fall 

undersöks för att finna mönster och skapa hypoteser och teorier som i nästa steg testas på 

andra fall då forskaren arbetar deduktivt. Den ursprungliga teorin ges då chansen att utvidgas 

och utvecklas för att bli mer generell. (Patel, R. & Davidsson, B 2003, s. 24) 
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2.2.4 Val av vetenskaplig ansats 

Undersökningen utgår ifrån en induktiv ansats då vi syftar till att undersöka verkligheten och 

empiriska erfarenheter som sedan sätts i relation till vår teoretiska referensram. Tidigare 

vetskap anammas och utökas med ny teoretisk kunskap inom relevant område men 

utgångspunkten är att fokusera på empiriskt material, vilket gör att vi inte använder oss utav 

en deduktiv eller abduktiv ansats.  

 

2.3 Undersökningssyfte 

Efter att ha identifierat ett relevant undersökningsproblem formuleras undersökningssyftet 

som ligger till grund för och anger undersökningens färdriktning. Syftet fungerar som en slags 

ledsagare genom undersökningen dit forskaren kan vända sig om det skulle uppstå oklarheter 

av något slag under undersökningens gång. Syftet kan delas in i tre övergripande inriktningar 

vilka är explorativa, beskrivande samt förklarande där alla inriktning är överlappande på 

något sätt vilket till exempel innebär att alla undersökningar är explorativa men inte har ett 

explorativt huvudsyfte. Ett explorativt syfte anspelar på att besvara vad-frågor, ett 

beskrivande syfte analyserar hur-frågor medan ett förklarande syfte ger en tolkning av varför-

frågor. (Christensen et al. 2001, s. 54-55) 

 

2.3.1 Explorativt 

Ett explorativt syfte används vanligen då forskaren har relativt begränsad kännedom om 

forskningsproblemet och vill skapa sig en övergripande bild av ett forskningsfenomen för att 

få en bredare insikt i området. En explorativ undersökning kan jämföras med en förstudie som 

syftar till att identifiera vilka frågor forskaren vill ha besvarade för att sedan genomföra en 

mer grundlig undersökning, vanligen med ett beskrivande eller förklarande syfte. Avsikten 

med en explorativ undersökning är att skaffa sig en helhetsförståelse inom ett begränsat 

område för att förstå sammanhanget men ger sällan några konkreta svar utan syftar till att 

avgränsa problemområdet. (Christensen et al. 2001, s. 55-56)    

 

2.3.2 Beskrivande 

Då forskaren har relativt god insikt i forskningsproblemet men är i behov av en uppdatering 

av situationen för att få en tydligare bild, används ofta ett beskrivande syfte. Den beskrivande 

undersökningen riktar in sig på att besvara hur-frågor och är vanlig då forskaren är intresserad 

av att beskriva hur en viss process går till eller hur ett visst fenomen beter snarare än att 

upptäcka nya fenomen. (Christensen et al. 2001, s. 56-57) 

 

2.3.3 Förklarande 

Vid användning av ett förklarande syfte är forskaren redan tillräckligt insatt inom 

problemområdet men vill skaffa sig en uppfattning om varför något fungerar som det gör. En 

förklarande undersökning har ofta ett explorativt och beskrivande syfte i grunden men 

forskaren tar undersökningen till en högre nivå och undersöker varför-frågor för att få djupare 

insikt i fenomenet. (Christensen et al. 2001, s. 57-58)  
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2.3.4 Val av undersökningssyfte 

Utifrån uppsatsens syfte och problemformulering passar ett explorativt och beskrivande 

angreppssätt bäst då vi har relativt begränsad insikt i problemet vi avser belysa men trots det 

en någorlunda förståelse av situationen. Genom det beskrivande syftet får vi tillfälle att 

förklara vissa givna processer inom marknadskommunikationen samtidigt som en explorativ 

ansats ger oss bättre insikt i hur elektronikföretag hanterar sin marknadskommunikation. 

 

2.4 Undersökningsansats 

Undersökningens ansats ligger till grund för vilket resultat forskaren ges möjlighet att få fram 

och det finns fyra generella typer av undersökningsansatser: tvärsnittsansats, fallstudieansats, 

longitudinell ansats och experimentell ansats. Undersökningsansats påverkas av och bestäms i 

viss mån av de två variablerna tidsdimension (graden av ad hoc eller återkommande) och 

analytisk dimension (graden av bredd eller djup) där syftet med de olika 

undersökningsansatserna placerats in grafmässigt. (Christensen et al. 2001, s. 75-76) 

 

2.4.1 Tvärsnittsansats 

Forskning som utgår från en tvärsnittsansats är bred och oftast ”ad hoc”-mässig med ytlig 

natur där ett karakteristiskt urval av individer, en grupp individer eller organisationer från en 

specifik målgrupp undersöks. Tvärsnittansatsen är den vanligaste och mest förekommande 

undersökningsansatsen som används vilket dels beror på dess bredd men också på att den är 

den billigaste varianten att genomföra. Fokus ligger på användning av kvantitativ primärdata 

för att möjliggöra statistiska generaliseringar, samtidigt som ansatsen är lämplig vid flera 

undersökningar. (Christensen et al. 2001, s. 76-77) 

 

2.4.2 Longitudinell ansats 

En longitudinell ansats är vanlig om forskaren har för avsikt att studera ett fenomen över tiden 

där undersökning är av bred och ytlig karaktär. Den ger resultat av i form av statistiska 

generaliseringar och liknar i vissa avseenden en tvärsnittsansats. Ansatsen bygger på att 

forskaren samlar in samma typ av data under en längre tidsperiod vilket leder till att studier 

med den här typen av ansats oftast är mer tidskrävande och dyrare men samtidigt har större 

genomslagskraft och validitet. (Christensen et al. 2001, s. 77-79) 

 

2.4.3 Fallstudieansats 

Forskning som bygger på kvalitativa studier om ett fenomen för att skaffa sig djupgående 

kunskap om problemområdet använder sig ofta av en fallstudieansats. En fallstudie görs med 

syftet att på djupet tränga ned i ett informationsrikt och unikt fall för att ta till vara på de 

mönster och processer som finns, vilket kräver att hela undersökningsstrategin anpassas efter 

varje enskilt fall. (Christensen et al. 2001, s. 79-82) Fallstudier anses lämpliga vid 

utvärderingar där fenomenet man har för avsikt att undersöka ofta är väldigt komplext. 

Forskaren försöker förklara, förstå och beskriva stora organisationer, företeelser eller system 

som kräver denna sortens ansatsmetodik. (Backman, J 2008, s. 55)  
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2.4.4 Experimentell ansats 

När forskaren använder sig av en experimentell ansats kan undersökningar utövas på samtliga 

positioner av tidsdimensionsskalan och den analytiska dimensionsskalan vilket ger den stora 

möjligheter att växla mellan olika element. Den kan genomföras som en ”ad hoc”- eller 

återkommande studie och som en bred-ytlig eller smal-djup studie vilken gör den till en 

relativt flexibel ansats. Den experimentella ansatsen är väldigt lämplig om forskaren har en 

tydlig bild av vad som ska studeras och då undersökningsproblemet är väl avgränsat med ett 

klart syfte. (Christensen et al. 2001, s. 82-83) 

 

2.4.5 Val av undersökningsansats 

Undersökningsansats är egentligen inte något som väljs med hänsyn till intresse utan något 

som växer fram utifrån tidigare metodval som gjorts, baserat på problem och själva syftet med 

uppsatsen. I vårt fall känns en fallstudie mest relevant då vi har som avsikt att undersöka ett 

fåtal variabler och skaffa oss en så insiktsfull kunskap om problemområdet som möjligt 

genom mer djupgående studier om fenomenet i fråga.  Ansatsen lämpar sig även då vår avsikt 

är att använda oss utav en kvalitativ undersökningsmetod med djupgående analys snarare än 

en som bygger på ytlighet, bredd och statistisk.  

 

2.5 Undersökningsmetod 

Inom samhällsvetenskapen skiljer man mellan två undersökningsmetoder när man forskar 

vilka är kvalitativa respektive kvantitativa metoder där de både inriktningarna har olika 

utgångspunkter och karaktär. Inom kvalitativa metoder är djupgående förståelse av ett 

fenomen/problemområde det centrala, där forskaren försöker sätta problemet i relation till 

helheten. Medan det inom den kvantitativa metoden fokuseras primärt på statistik och tydliga 

riktlinjer för hur en undersökning ska genomföras. (Andersen, I 1998, s. 31) 

 

2.5.1 Kvalitativ metod 

Syftet med en kvalitativ metod är att få mer detaljerad och djupgående information om ett 

fåtal forskningsobjekt för att genom det skapa sig en helhetsbild av fenomenet. Inom 

kvalitativa studier görs ofta djupintervjuer där forskaren fokuserar på att förstå helheten 

bakom dialogen snarare än att analysera de specifika ord och meningar som tillhandahålls. 

Kvalitativa undersökningar syftar till att lyfta fram och belysa olika samband som vuxit fram 

och använda den data man samlat in till att bygga teorier, teoretiska hypoteser och praktiska 

arbetshypoteser. Inom en undersökning med kvalitativ karaktär sker datainsamling och analys 

till viss del samtidigt och metoden är i många fall ostrukturerad på grund av de djupgående 

studierna av verklighetens beteende. (Christensen et al. 2001, s. 67, 296-299)  

 

2.5.2 Kvantitativ metod 

En kvantitativ metod har som utgångspunkt att den är strukturerad och fokuserar på siffror, 

mängd, frekvens och andra mätbara variabler som kan analyseras objektivt och bearbetas 

statistiskt. På grund av det är den lämplig när forskaren sedan tidigare har relativt ingående 

kunskap om fenomenet som denne avser studera och när en eller flera teorier ska testas. Syftet 
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med en kvantitativ metod är bland annat att förklara och skapa förståelse för delarna i ett 

fenomen eller forskningsproblem i motsats till en metod av kvalitativ karaktär. Studier av 

kvantitativ standard använder i hög grad standardiserade datainsamlingar vilket innebär att 

situationen och frågorna är detsamma för alla som intervjuas. (Christensen et al. 2001, s. 67) 

 

2.5.3 Val av vetenskaplig forskningsmetod 

Uppsatsens mål är att få en djupare förståelse för hur ett antal givna företag inom 

elektronikbranschen hanterar sin marknadskommunikation för att skapa sig en fördel 

gentemot sina konkurrenter och öka sina marknadsandelar. Detta gör att en kvalitativ 

undersökningsmetod passar bäst då vi avser att göra en fallstudie av företaget Electrolux och 

endast undersöka ett fåtal respondenter. Vid en kvalitativ undersökningsmetod är det vanligt 

med djupintervjuer och att genom dem skapa sig en förståelse för helheten av dialogen 

snarare än att fokusera på specifika ord och meningar.  

 

2.6 Datainsamlingsmetod 

När forskaren samlar in data till undersökningen brukar denne skilja på två olika typer av data 

beroende på när, var och hur den samlats in. Dessa två varianter är primär- och sekundärdata. 

(Christensen et al. 2001, s. 69) 

 

2.6.1 Primärdata 

Insamling av primärdata är ofta en nödvändighet vid undersökning av ett forskningsproblem 

då forskaren behöver ta del av ny och/eller uppdaterad information som inte redan finns 

tillgänglig. Primärdata utgörs av forskarens egna anteckningar och de data som denne själv 

har samlat in på något sätt genom användandet av olika insamlingstekniker och kan i många 

fall vara nödvändig då existerande data inte är tillräcklig för att lyckas studera 

forskningsproblemet på en acceptabel nivå. (Christensen et al. 2001, s. 69, 102-103) 

 

2.6.2 Sekundärdata 
 

Tidigare insamlad och sammanställd data som använts i ett annat sammanhang med ett 

annorlunda syfte klassificeras som sekundärdata (det vill säga data som det vid 

undersökningstidpunkten redan finns tillräckligt av). Sekundärdata utgörs bland annat av 

extern data i form av publicerade och kommersiella källor av olika slag samt intern 

information som finns att tillgå inom organisationen. (Christensen et al. 2001, s. 69)   

 

2.6.3 Val av datainsamlingsmetod 

I undersökningen har vi valt att använda oss av både primär- och sekundärdata för att få ett 

mångsidigt och väl sammanbundet resultat. Syftet med forskningen är att tillhandahålla 

djupgående information inom forskningsproblemet där de primära källorna kommer bestå av 

djupintervjuer med respondenter samt sekundärdata i form av litteratur som är av relevans för 

studien och information från studieobjektets webbsida. 
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2.7 Urvalsmetod 

Vid insamling av primärdata måste forskaren först lokalisera målpopulationen för att sedan 

välja ut respondenter ur populationen som denne har för avsikt att undersöka. Att undersöka 

hela populationen är i de flesta fall alltför kostsamt och tidskrävande, därför är det vanligare 

att forskaren använder sig utav ett urval från populationen för att sedan dra slutsatser kring ett 

fenomen utifrån urvalets uppfattning. Urvalsmetoden anpassas efter studiens syfte och de 

urval som finns tillgängliga för forskaren är sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval.  

(Christensen et al. 2001, s. 109) 

 

2.7.1 Sannolikhetsurval 

Vid ett sannolikhetsurval har alla respondenter en känd chans att komma med i urvalet och de 

väljs ut slumpmässigt. För att kunna utföra ett sannolikhetsurval krävs att forskaren har ett 

uppdaterat register över samtliga enheter som ingår i populationen, en så kallad urvalsram, för 

att vara säker på att han har tillförlitlig information om respektive respondent. Det finns fem 

olika typer utav sannolikhetsurval som forskaren kan välja mellan vilka är obundet 

slumpmässigt urval, systematiskt urval, stratifierat urval, klusterurval och flerstegsurval. För 

att få ett starkt underlag inför fortsatt undersökning är det viktigt att forskaren lägger ner 

mycket tid på att få ett representativt urval som speglar verkligheten så mycket som möjligt. 

(Christensen et al. 2001, s. 109, 113-119) 

 

2.7.2 Icke sannolikhetsurval 

När forskaren använder sig utav ett icke-sannolikhetsurval har inte alla respondenter i 

populationen en känd chans att komma med i urvalet och de väljs heller inte ut slumpmässigt. 

Denna typ av urval kan orsaka ett snedvridet resultat på grund av eventuell hög andel över- 

och undertäckning från målpopulationen till urvalet och därför kan inte en generalisering till 

målpopulationen göras utifrån urvalsresultatet. Ett icke-sannolikhetsurval är dock väldigt 

användbar då forskaren syftar till att göra en undersökning av kvalitativ karaktär och behöver 

erhålla information från respondenter med stor insikt och kunskap av det fenomen som ska 

studeras. Inom icke-sannolikhetsurval finns det sex olika typer som forskaren kan använda sig 

av vilka är: strategiskt urval, kvoturval, uppsökande urval, självurval, bekvämlighetsurval och 

påstana urval. (Christensen et al. 2001, s. 109, 113, 129-134) Denna urvalsmetod lämpar sig 

bra då det är svårt eller i vissa fall praktiskt omöjligt att utforma någon form av urvalsram 

över populationen eller då forskaren syftar till att genomföra en explorativ undersökning med 

avsikt att generera idéer. (Esaiasson et al. 2007, s. 213-214) 

 

2.7.3 Val av urvalsmetod 

Då vi gör en fallstudie med kvalitativ karaktär lämpar sig ett icke-sannolikhetsurval bäst i vår 

undersökning med motivering att vi vill erhålla information från respondenter med god insikt 

i forskningsproblemet snarare än statistisk data från slumpmässigt utvalda människor. Den 

urvalsmetod vi valt att använda oss utav är strategiskt urval och beror på att vi valt ut 

respondenter vi ansåg ha bäst kunskap och insikt i forskningsproblemet för att på så sätt 

erhålla nödvändig och tillförlitlig information. Syftet med forskningen är att erhålla en 

djupare förståelse för forskningsfenomenet i fråga varav vi ansåg ett icke-sannolikhetsurval 

med en strategisk urvalsmetod lämpa sig bäst. 
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2.8 Undersökningens tillförlitlighet 

Oberoende av vilken typ av undersökning det rör sig om så spelar validitet och reliabilitet en 

väldigt betydande roll. Behandling av validitet och reliabilitet skiljer sig åt beroende på om 

det rör sig om kvantitativ respektive kvalitativ data då förutsättningarna dem emellan inte är 

detsamma. En kvantitativ undersökning har som främsta syfte att mäta ett fåtal variabler på en 

mängd enheter medan en kvalitativ studie mäter en mängd variabler på ett fåtal enheter och på 

så sätt skapar en djupare förståelse av sammanhanget. (Christensen et al. 2001, s. 307-308)    

 

2.8.1 Validitet 

Intern validitet handlar om trovärdighet och syftar på att visa i vilken grad forskaren har mätt 

det som avsågs mätas och hur väl resultatet från undersökningen speglar verkligheten. De 

respondenter som forskaren valt ut ska representera målgruppen och sedan studeras hur väl 

urvalet stämmer överens med verkligheten. Extern validitet innefattar graden av 

generaliserbarhet och syftar till att ta fram statistisk data som är generaliserbar och speglar 

verkligheten. (Christensen et al. 2001, s. 307-311) 

Intern och extern validitet är väsentliga koncept som forskaren använder sig av vid 

utvärdering av den kvalitativa analysen men används annorlunda än vid en kvantitativ analys. 

I en kvalitativ analys lyfter forskaren fram underliggande faktorer, strukturer och processer 

som leder till, påverkar eller styr fenomenet och använder sig av ett fåtal respondenter, vilket 

gör att det måste föras diskussioner kring annorlunda utgångspunkter om huruvida validiteten 

för undersökningen är hög eller låg. (Christensen et al. 2001, s. 307-308)  

 

2.8.2 Reliabilitet 

Reliabilitet avser att bedöma vilken tillförlitlighet undersökningen har och ska visa i vilken 

grad resultatet från undersökning kan komma att upprepas om den läggs upp på ett identiskt 

sätt. Reliabiliteten blir högre vid användning av strukturerade svarsalternativ då det minskar 

risken att respondenten påverkas av forskaren på något sätt vilket är vanligare vid kvalitativa 

intervjuer som ofta är mer ”öppna” där respondenten ges möjlighet att tala fritt. (Christensen 

et al. 2001, s. 308) En hög reliabilitet innebär en låg nivå av slumpmässiga och försumliga fel 

och missräkningar. I princip mäts graden av reliabilitet genom jämförande av resultaten från 

två undersökningar som använt samma mätinstrument. (Esaiasson et al. 2007, s. 70-71)  

 

2.8.3 Ställningstagande till validitet och reliabilitet 

För att stärka trovärdigheten och tillförlitligheten i studien som genomförs har vi valt att hålla 

ett objektivt synsätt och noga granska validiteten i de källor vi använts oss utav. Hos 

kvalitativa undersökningar måste forskaren tolka den insamlade informationen vilket i många 

fall kan vara ett problem och på grund av detta har vi försökt presentera ett så sanningsenligt 

resultat som möjligt snarare än en absolut sanning. Med hjälp av en frågeställning av 

djupgående karaktär i syfte att tillhandahålla nödvändig information utan några subjektiva 

invändningar från de intervjuansvariga anser vi att forskningsresultatet fått en relativt hög 

trovärdighet. Reliabiliteten i studien hamnar på en acceptabel i nivå vilket bland annat beror 

på en relativt hög inre validitet.  
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2.9 Källkritik 

För att inte publicera felaktigheter, osanningar och desinformation använder sig forskare av 

källkritik som vapen. Källkritik är en uppsättning metodregler som används för att bedöma 

och värdera sanningshalt respektive trovärdighet för såväl historiska påstående som nutida 

händelser. Genom systematisk utvärdering och tolkning av uppgifter undviker forskaren 

publicering av felaktig information och ökar validiteten i forskningsresultatet. 

(Esaiasson et al. 2007, s. 313-314)  

 

Det är av stor vikt att beakta felkällor vid primära källor och genomförande av 

undersökningar då de kan påverkas negativt på grund av att urvalet drabbas av snedvridning 

av respondenterna. I vårt fall har vi för avsikt att undersöka hur Electrolux hanterar sin 

marknadskommunikation och då vi använder oss av en fallstudieansats med Electrolux som 

enda företag tillsammans med en mycket insatt respondent som intervjuperson anser vi oss 

uppnå väldigt hög validitet i undersökningen. 

När det gäller sekundära källor som vi använt oss utav har vi varit noggranna med att i så hög 

mån som möjligt finna den ursprungliga källan till informationen. En del av litteratur som vi 

använt oss av är i vissa fall uppemot tio år gammal och kan anses omodern men vi anser den 

ändå vara relevant och användbar för den studie vi genomfört. Detta grundar vi bland annat på 

att vi i de fall det varit möjligt använt oss utav den senaste upplagan av all litteratur.   
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3. Teoretisk referensram 

 

Den teoretiska referensramen har som främsta syfte att ge forskningen och dess 

problemområde en stabil grund att använda som utgångspunkt. För att lyckas besvara 

frågeställningen kommer det behövas relevant teori inom marknadskommunikation såväl som 

i konsumentbeteende och den teoretiska referensramen kommer presentera den teori som 

utgör själva stommen i forskningsarbetet. Den teoretiska referensramen kommer ligga till 

grund för fortsatt arbete med empiri och analys av slutsatser som dragits efter att 

forskningsfenomenet studerats grundligt.    

 

 

3.1 Inledning till teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen kommer olika perspektiv inom förekommande teorier som 

används i uppsatsen att presenteras. För att få en hög validitet gällande den teoretiska 

referensramen och för att lyckas belysa forskningsproblemet ur flera olika synvinklar används 

varierande teori med olikartade författare inom området marknadskommunikation och 

konsumentbeteende. Tanken med den teoretiska referensramen är att den valda litteraturen 

med tillhörande teorier skall sättas i relationer till empiriska insamlat material för att sedan 

resultera i en intressant, relevant och välbeskriven analys av forskningsproblemet. För att 

lyckas med detta har teorier inom marknadskommunikation och konsumentbeteende lyfts 

fram för att skapa en allmän men samtidigt relativt djup kunskap inom dessa områden. 

Aspekter som budskap, kanal, målgrupp och beteende är något som granskas och beskrivs för 

att ge en tydlig bild av hur marknadskommunikationsprocessen går tillväga. Teori som 

tillhandahåller information om hur konsumenten ser på organisationen när det gäller 

förtroendeskapande och attityder kommer lyftas fram tillsammans med konsumenters 

förhållningssätt till varumärket samt hur de bemöter organisationens 

marknadskommunikation när det gäller budskap och val av kanal är ytterligare aspekter som 

diskuteras utifrån relevanta teorier.    

 

3.2 Marknadskommunikation 

Företag kommunicerar med sin marknad och sina kunder genom marknadskommunikation 

och det är ett sätt att nå ut till många människor med ett allmänt budskap. Genom ett starkt 

varumärke kan det alltså leda till att kunden köper företagets produkter framför 

konkurrenternas. Med andra ord är det inte bästa produkten som avgör längre, utan bäst 

kommunicerad produkt. Dahlén, M & Lange, F menar att det finns tre 

huvudområden/huvudfrågor som marknadsföraren bör ha god kännedom om, vilka är:  

 

 Vilka vill vi nå? 

 Vad vill vi säga dem? 

 Hur ska vi säga det till dem?  

Vilket innebär att organisationen måste ha väldigt hög kunskap om och förståelse för dess 

målgrupp, vilket budskap de vill sända ut och hur de väljer att sända ut det. 
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Marknadskommunikationen är fylld med associationer av olika slag kring varumärket för att 

produkter som är lika ska uppfattas som olika vad gäller utseende, funktion, smak eller 

likande element.  (Dahlén, M & Lange, F 2009, 11-16) Genom att ha kännedom om 

marknaden och konsumentens behov samtidigt som man kommunicerar organisationens 

budskap och produkt/tjänst så lyckas man omvandla organisationens kommunikation till ett 

starkt verktyg i kampen att uppnå verksamhetens mål. (Weatherhill, B 1997, s. 13)    

 

3.2.1 Taktiskt reklamutformning 

Reklamen kan spela en stor roll i den önskade materialiseringen av varumärket och är därmed 

central i marknadskommunikationen. Dahlén, M & Lange, F (2009) påstår vidare att 

reklamens två huvudsakliga syften är att bygga upp varumärket och skapa önskvärda 

associationer tillsammans med att få målgruppen intresserad av produkten och få de att 

faktiska vilja köpa produkten. De tar även upp två huvudfaktorer som är viktiga att beakta när 

det gäller den taktiska reklamutformningen. 

 

Produktegenskaper – Det är tre produktegenskaper som är väldigt viktiga att beakta när 

reklamens taktiska delar skall utformas och bestämmas. 

 

a. Engagemang – Man brukar dela upp produkter i hög- och 

lågengagemangsprodukter. Gemensamt för högengagemangsprodukter är att 

konsumenterna lägger ner god tid på att utvärdera alternativ och är noggranna 

på produktspecifika attribut medan lågengagemangsprodukter kännetecknas av 

att konsumenterna inte lägger ner så mycket tid på att utvärdera produkten 

inför köpet. Gällande information är det viktigt att högengagemangsprodukter 

innehåller rikt med information så att konsumenterna kan utvärdera produkten 

och jämföra den med andra. Man tenderar också till att använda sig av olika 

kanaler beroende på vilken engagemangsnivå produkten har ifråga. 

Högengagemangsprodukter förekommer mer ofta i tidningar, webbplatser och 

dylikt eftersom konsumenten skall kunna läsa informationen i lugn och ro 

medan lågengagemangsprodukter gör sig bättre i TV och radio.  

(Dahlén, M & Lange, F 2009, s. 362-372) 

 

b. Köpmotiv – Dahlén, M & Lange, F (2009) menar att det huvudsakligen finns 

två slags produkter. 

 

1. Informativa produkter – löser ett problem 

2. Transformativa produkter – ger tillfredsställelse och positiva 

känslor 

 

Den informativa reklamen är mer produktfokuserad och saklig medan den 

transformativa reklamen mer talar till användaren och är humoristisk i större 

utsträckning. (Dahlén, M & Lange, F 2009, s. 372-373) 

 

c. Varumärke – Hur känt ett varumärke är blir också en avgörande faktor som 

man måste ta hänsyn till när man utformar reklamen. Är det ett relativt känt 

varumärke kan reklamen ha stor flexibilitet och har människor redan en god 

uppfattning av vad varumärket står för kan man vid reklamutformningen ha 

mer komplexa budskap. Är varumärket mindre känt är det viktigt med stort 
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produktfokus. Man måste skapa kännedom om varumärket när det gäller 

informativa produkter. (Dahlén, M & Lange, F 2009, s. 378-381) 

 

3.2.2 Målgruppsmatchning 

För att nå ut till en viss målgrupp är det viktigt att vara noggrann vid val av medium och att 

matcha målgrupp med mediet. Matchningen kan göras antingen direkt eller indirekt. (Dahlén, 

M & Lange, F 2009, s. 504-509) 

 

Indirekt matchning – den indirekta matchningen sker i två steg.  

 

1. Först skall målgruppens grundläggande och taktiska egenskaper identifieras vilket 

ofta brukar handla om åldersgrupper, sociala samt ekonomiska egenskaper och det 

är vanligt att beskrivningen av målgruppen baseras på enkätundersökningar eller 

databaser där man kan få reda på egenskaper hos målgruppen.  

 

2. Därefter analyserar man mediets publik i hopp om att identifiera taktiska 

egenskaper och information om mediepublik går att få tag på från 

omnibusundersökningar.  

När båda stegen är avklarade försöker man hitta en matchning mellan målgrupp och 

mediepublik. Det ultimata vid matchningen är att i stort sett hela målgruppen ingår i 

mediepubliken samtidigt som mediepubliken i stort sett endast består av målgruppen. Om inte 

matchningen är tillräckligt bra kan det uppstå undertäckning, vilket innebär att hela 

målgruppen inte täcks av mediepubliken. För att se till att det inte blir undertäckning skall 

man försöka använda flera olika media. Genom att använda sig av flera olika media kan man 

nå övertäckning, vilket innebär att målgruppen stöter på reklamen frekvent i olika media. 

(Dahlén, M & Lange, F 2009, s. 504-506) 

 

Direkt matchning – den direkta matchningen innebär att man utan omvägar matchar 

målgruppen med mediet. Det finns två huvudsakliga syften med att använda sig av direkt 

matchning. (Dahlén, M & Lange, F 2009, s. 507) 

 

1. Undertäckningen minskas genom att man bättre känner till vilka media som 

målgruppen föredrar. Istället för att välja ett medium som en del av publiken i 

målgruppen använder sig av väljer man istället det medium som högst andel av 

publiken använder.  

 

2. Dödvikten minskas genom att man enklare kan utvärdera målgruppens täckning av 

mediet.  

 

Enligt Dahlén, M & Lange, F (2009) finns det en hel del studier som påvisar att direkt 

matchning kan öka målgruppstäckningen betydligt samtidigt som det är väldigt effektivt att 

använda sig av direkt matchning vid hantering av snäva eller distinkta målgrupper.  
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3.3 Marknadskommunikationsprocessen 

Wilbur Schramm har kommit till att utveckla en modell vid namn 

kommunikationsprocessmodellen, vilken beskriver de faktorer som är inblandade och 

påverkade av kommunikation och interaktion mellan två parter. Marknadskommunikation är 

en process där organisationen engagerar sig i sina konsumenter som allt som oftast är av 

blandad karaktär vilket kräver god förståelse och flexibilitet i arbetet. Genom att förstå vilken 

kommunikationsmiljö som konsumenten föredrar försöker organisationen utforma, utveckla 

och presentera budskap för sina identifierade målgrupper innan utvärdering och handling 

kring eventuella gensvar tas i beaktning. (Fill, C 2009, s. 16-22) Marknadskommunikationens 

främsta syfte är att förbättra den nuvarande situationen för varumärket och genom det skaffa 

sig en starkare position på marknaden i förhållande till sina konkurrenter.  

(Dahlén, M & Lange, F 2009, s. 229-230)        

 

3.3.1 Sändare 

Den första delen i kommunikationsprocessen är representerad av en sändare och kan tolkas 

som ”den part som sänder ett meddelande av något slag till en annan part” i syfte att uppnå 

någon form utav av affärsuppgörelse. Det meddelande som sänds ut är ett budskap av något 

slag som förmedlar en produkt eller en tjänst till en mottagare i syfte att skapa en positiv 

reaktion som förhoppningsvis leder till ett intresse för produkten och dess egenskaper hos 

konsumenten. (Kotler et al. 2005, s. 729-730) 

 

3.3.2 Budskap  

När det gäller att skapa ett produktivt budskap måste man bestämma vem man vill nå, vad 

som ska sägas och hur man ska förmedla det. Innehållet i ett budskap kan frambringa olika 

sorters känslor hos mottagaren beroende på hur det är utformat och presenterat. Emotionella 

känslor kan skapa positiva vibbar gentemot varumärket och dess produkter. Rationella känslor 

fångar konsumentens uppmärksamhet genom att denne kan relatera till produkterna och 

känner ett det finns fördelar med köpet. Moraliska känslor ofta uppstår i form av att 

konsumenten känner ett ”måste” att köpa en viss produkt på grund av mänsklig moral.  

(Kotler et al. 2005, s. 732-736)   

När en organisation vill sända ut ett budskap genom reklam spelar produktens egenskaper en 

betydande roll för hur utformandet ska se ut. Om det rör sig om en högengagemangsprodukt 

kommer budskapet att utformas därefter medan det vid en lågengagemangsprodukt oftast ser 

helt annorlunda ut. Vid förmedling av ett budskap som rör en lågengagemangsprodukt är det 

vanligt att organisationen valt att använda sig av någon känd person vilket inte förekommer 

alls lika ofta när det gäller högengagemangsprodukter. Det är vanligare att det förekommer 

flera olika sorters reklam samtidigt i olika medier när det gäller högengagemangsprodukter 

vilket inte är fallet när man diskuterar lågengagemangsprodukter. Anledningen till att det 

förhåller sig på detta viset beror således på att högengagemangsprodukter ofta har flera olika 

sorters kommunikationsmål vilka blir svåruppnådda vid användning av endast ett slags media.  

(Dahlén, M & Lange, F 2009, s. 365)  

 

Informationsinnehåll spelar också en väsentlig roll vid utformning av reklam och skiljer sig åt 

beroende på vilken slags produkt det gäller. Ett rikt informationsinnehåll har både för- och 

nackdelar och vid marknadsföring av en högengagemangsprodukt innebär det främst fördelar. 
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Detta beror på att konsumenten är i behov av att få information gällande produkten och dess 

egenskaper på grund av att högengagemangsprodukter ofta är förknippade med ekonomisk 

risk (då de generellt sett är dyrare och exklusivare än lågengagemangsprodukter), psykisk risk 

(på grund av att de påverkar konsumentens självbild) och social risk (där de påverkar andra 

människors syn på konsumenten). Högengagemangsprodukter utmärks av att konsumenter 

söker efter information om produkten och de är beredda att engagera sig i produkten och ta 

del av informationen som tillhandahålls. Konsumenten kräver ofta rikligt med information om 

produkten för att kunna genomföra en utvärdering och jämföra med alternativa produkter. För 

lågengagemangsprodukter råder motsatsen och där vill konsumenten inte ha speciellt 

ingående information kring produkten utan här finns ett begränsat informationsbehov där 

reklamens viktigaste uppgift är att fånga konsumentens uppmärksamhet och erinra om 

produktens existens. (Dahlén, M & Lange, F 2009, s. 366-367) 

 

Anledningen till att produkter köps är antingen informativa eller transformativa orsaker där 

informativa produkter utgörs av produkter som löser ett problem och kan exemplifieras av 

banktjänst, mobiltelefon eller försäkring medan transformativa anses ge en tillfredsställande 

och positiv känsla som till exempel semesterresa, kläder eller lyxiga accessoarer.  

 

Budskapsstrategin anpassas utefter vilken typ av produkt det gäller och varierar beroende på 

vad marknadsföraren anser attrahera utvald målgrupp. Det är av stor vikt att presentera ett 

budskap som skapar positiva attityder till reklamen, produkten och varumärket för att få 

konsumenten att förhålla sig positiv till den och genomföra köpet.  

(Dahlén, M & Lange, F 2009, s. 372-377)     

 

3.3.3 Mottagare 

För att organisationer ska lyckas med sin marknadskommunikation och få ett så positivt 

resultat som möjligt är det viktigt att identifiera vilken målgrupp man har, hur budskap ska 

designas och presenteras, vilken/vilka kanal/er som ska användas samt hur respons ska 

hanteras. (Kotler et al. 2005, s. 727-729) Inför skapandet av marknadskommunikationen är 

det viktigt att göra en noggrann målgruppsanalys då preciseringen av målgruppen tillsammans 

med annan kunskap om den har en central betydelse i fortsatt arbete med 

kommunikationsprocessens olika steg, särskilt när budskap ska utformas och val av kanal ska 

göras. På grund av det är målgruppsanalysen den viktigaste kuggen i 

kommunikationsprocessen och det är oerhört viktigt att målgruppsanalysen genomförs 

noggrant och grundligt för att för att lyckas göra ett produktivt arbete med budskap och kanal 

som är nästa steg i processen. (Dahlén, M & Lange, F 2009, s. 80-81) Målgruppsanalysen kan 

ske på två olika plan där det ena är strategiskt och innebär att organisationen lägger fokus på 

att identifiera vilka målgrupper som anses vara mottagliga för den marknadskommunikation 

som planeras samt hur förutsättningarna ser ut utifrån ett konkurrensperspektiv och 

organisationens egen ställning. Verksamheten är intresserad av att veta hur stor chans det är 

att de lyckas kommunicera effektivt med målgruppen och vilka faktorer i kommunikationen 

som är vitala. Det andra sättet som en målgruppsanalys kan ske på kallas taktiskt och innebär 

att organisationen istället fokuserar på att grundligt analysera hur de så effektivt som möjligt 

kan kommunicera med de målgrupper som redan valts under den strategiska delen. I den 

taktiska delen ligger fokus på att få en så fullständig bild som möjligt över målgruppen för att 

lyckas frambringa en kommunikation som är effektiv och så maximalt övertygande. (Dahlén, 

M & Lange, F 2009, s. 80-81, 153-154, 192)    
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3.3.4 Respons 

Den viktigaste uppgiften i marknadskommunikationen är att få kunder som är medvetna 

och/eller intresserade av en produkt att ta steget till att faktiskt köpa själva produkten. 

Målgruppsrespons är det sista steget i makromålkedjan och klassas som ett delmål som ligger 

innan slutmålet vinst. Premissen för att marknadskommunikationen skall resultera i vinst för 

ett företag förklaras ganska naturligt med att målgruppen måste investera i organisationens 

produkter. Det är viktigt att få så många respondenter som möjligt intresserade av produkten 

för att öka försäljningsvolymen samtidigt som organisationen vill attrahera nya kunder och få 

till en positiv cirkel. För att lyckas attrahera nya kunder samt behålla de befintliga är det 

viktigt att minimera den upplevda risken och ansträngningen som ofta förknippas med prova-

på-sammanhang hos konsumenterna vilket kan göras genom användning av promotion av 

olika slag. Gratis-prover, prova-på-rabatter och liknande är olika typer av promotion som 

organisationer använder för att locka till sig konsumenter. Generellt sett anses det vara väldigt 

mycket dyrare att knyta till sig nya kunder jämfört med vad det kostar att underhålla befintliga 

vilket till stor del beror på att det kostar mindre att få till ett återköp. Detta tillsammans med 

svårigheten ett vinna nya kunder på mogna marknader gör att företag är värderar sina kunder 

väldigt högt och satsar stora resurser på kundvård och kundkontakt.  

(Dahlén, M & Lange, F 2009, s. 93-94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.1 

De två grundläggande målgruppsresponserna: ”prova-på-produkten” och ”återköp” 

(Dahlén, M & Lange, F 2009, s. 94) 

Marknadskommunikationen behöver inte bara resultera i köp utan kan i många fall leda till 

andra beteenden hos målgruppen som kan anses vara minst lika viktiga som ett köp, till 

exempel någon form utav relation mellan konsument och företag vilket ofta är mer 

långsiktiga. När man diskuterar målgruppsrespons så är det inte endast den positiva responsen 

som företaget är intresserad av utan det är minst lika viktigt att få kännedom om den negativa 

responsen så att marknadskommunikationen kan motverka den.  

(Dahlén, M & Lange, F 2009, s. 126-127) 

Konsumenter har en slags direkt relation till en organisations verksamhet och är därför 

vanligtvis en rik källa av relevanta möjligheter och hot för verksamheten samtidigt som de 

skapar en slags osäkerhet. (Aaker, D 2009, s. 23-24) 
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3.4 Konsumentbeteende och attityder 

Ett företag kan stärka sitt varumärke och sin position på marknaden på flera olika sätt och den 

relation som råder mellan företag, målgrupp och konkurrenter ligger till grund för hur 

marknadskommunikationen utformas. Tre faktorer ligger till grund för en konsuments lojalitet 

gentemot företaget: överträffade förväntningar vilket uppnås genom att företaget erbjuder 

något utöver erbjudandet, något som konkurrenterna inte erbjuder och som sticker ut vilket 

skapar en positiv reaktion hos konsumenten. En annan faktor som blir allt vanligare är 

personifiering av relationen mellan konsument och företag där organisationen skaffar sig 

lärdom om konsumentens beteende och preferenser över tid. Företaget ställer utpräglade 

frågor om reaktioner på företagets aktiviteter och om konsumentens generella intressen för att 

skaffa sig kunskap och erfarenhet om konsumentens beteende och attityder gentemot företaget 

och utomstående element. Den tredje faktorn innebär att konsumenter blir en del av ett 

sammanhang till exempel en mötesplats av något slag där de kan träffas och vara en del av 

någonting tillsammans med andra konsumenter. Företaget skapar en kontaktyta mellan 

konsumenterna där de kan diskutera för- och nackdelar med sina produkter, 

utvecklingsmöjligheter med mera som sedan företaget kan ta del och förbättra befintliga 

produkter och stärka varumärket. (Dahlén, M & Lange, F 2009, s. 144-145)      

Det finns två huvudsakliga relationer en målgrupp kan ha till produkter på marknaden vilka är 

beteendemässig och attitydmässig. Beteendemässig baseras på i vilken utsträckning 

målgruppen köper företagets och konkurrenternas produkter och är intressant ur absoluta 

termer (hur mycket de köper) och ur relativa termer (hur köpen fördelas mellan produkterna 

på marknaden) medan den attitydmässiga relationen handlar om vad konsumenten har för 

åsikter och ställning gentemot företagets och konkurrenternas produkter och diskuteras även 

utifrån absolut- och relativa termer. Den beteendemässiga relationen kopplas till företagets 

försäljningsmål och ger hintar om vilka målgrupper som är mest intressanta för att öka 

försäljningsvolymen samtidigt som analysen kan bidra med prognoser över hur 

marknadskommunikationen kan påverka försäljningen. Attitydmässig relation är av stor vikt 

då företaget är intresserade av att analysera vilken påverkbarhet målgruppen innehar samtidigt 

som den avslöjar vilken inställning konsumenten har gentemot företaget och dess 

konkurrenter och vilka svagheter som finns i den nuvarande relationen till målgruppen. 

Målgruppsanalysen ser således närmare på vilka produkter människorna i målgruppen köper 

samt hur mycket de köper av produkten.       

  

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3 Relation mellan målgruppen, företaget och konkurrenterna har stor betydelse för 

marknadskommunikationens utformning. 

(Dahlén, M & Lange, F 2009, s. 157) 
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3.4.1 Köpprocessen 

En känd modell som ofta används när man beskriver köpprocessen är CDP-modellen 

(Consumer Descision Processes). Modellen beskriver stegvis vad som händer från det att 

konsumenten känner ett behov tills det att köpet är gjort och utvärderat.  

(Engel et al. 1998, s. 134-136) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.2 

Köpprocessen. 

(Engel, J. Blackwell, R & Miniard P 1995, s. 134) 

 

1. Behovsidentifikation – Behov aktiveras när konsumenten känner ett stort önskvärt 

tillstånd gentemot nuvarande tillstånd. Det kan både finnas fysiologiska som 

psykologiska ”trösklar” som aktiverar behoven. Rossiter och Percy (2007) presenterar 

två huvudsakliga köpmotiv som är användbart vid förståelse för hur konsumentens 

behov kan skapas.  Det är informativa och transformativa köpmotiv de talar om där 

informativa köpmotiv är problemundanröjande, problemundvikande och dylikt medan 

transformativa köpmotiv är sinnestillfredsställande, social acceptans och dylikt. Redan 

vid det här steget skall företaget synas och påminna konsumenterna om hur de kan 

lösa behovet. (Dahlén, M & Lange, F 2009, s. 42-46) 
 

2. Informationssökning – När konsumenten har identifierat behov övergår de till 

sökning av information för att finna potentiella ”behovsuppfyllare”. Konsumenten 

tenderar att först göra en intern sökning där de ”scannar” igenom sitt interna minne 

efter produkter som kan uppfylla det behov som finns.  Om inte minnet ger 

tillfredsställande information så övergår konsumenten till extern informationssökning 

där de aktivt söker upp information för att reducera osäkerheten inför köpbeslutet. Här 

kan företagen ta tillfället i akt och försöka ”befinna” sig på rätt plats. 

(Dahlén, M & Lange, F 2009, s. 51-52) 
 

3. Alternativutvärdering – Efter att konsumenten har samlat in information om olika 

produkter överväger denne olika alternativ som har potential att uppfylla de behov 

som identifierats. Konsumenten använder sig av olika kriterier såsom utvärderings- 

och produktspecifika kriterier. Det är viktigt att marknadskommunikationen övertygar 

kunden om att ens produkt är det rätta valet. (Dahlén, M & Lange, F 2009, s. 58-59) 
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4. Köp – Beslut att köpa just den specifika produkten. Det finns tre viktiga aspekter att 

resonera utifrån inför köpfasen vilka är:  

 

1. Vart görs köpet?  

2. Vilken grad av planering sker före köpet? 

3. Vilken inställning har konsumenten till att ”shoppa”? 

Rollen för marknadskommunikationen är att säkerställa igenkänning av varumärket 

samt skicka köpsignaler. (Dahlén, M & Lange, F 2009, s. 51-52) 

 

5. Konsumtion – Behovet i dag är att behålla kunder och detta kräver ingående kunskap 

om hur produkter används, förbrukas och bortskaffas. Det är just det som skall bidra 

till produktutveckling. Många företag använder sig av undersökningar av produkter 

från konsumenter. (Engel et al. 1998, s. 261-283) 

 

6. Utvärdering efter köpet – I det här steget är det vitalt att övertyga konsumenterna om 

att de har gjort rätt val. Företagen kan göra det med marknadskommunikation som 

förstärker konsumenternas utvärdering av produkten och företaget. 

Marknadskommunikationen kan leda till att företaget kan skapa en relation till 

konsumenterna. (Dahlén, M & Lange, F 2009, s. 51-52) 
 

3.4.2 Engagemangsnivå 

Marknaden domineras idag av lågengagemangsprodukter, produkter som konsumenter 

egentligen inte bryr sig särskilt mycket om men är i behov av på något sätt. Tandkräm, 

diskmedel, frukt och liknande produkter kategoriseras som lågengagemangsprodukter där 

konsumenten inte lägger ner särskilt lång tid vid köpprocess och utvärdering utan snarare vill 

skynda på köpet så mycket som möjligt. Ungefär 80 procent av alla köp som görs är 

lågengagemangsköp vilket enligt Dahlén, M & Lange, F (2009) naturligt leder till att det är 

dessa produkter som marknadsförs mest. Lågengagemangsprodukter marknadsförs mer 

frekvent för att påminna konsumenterna om produkternas existens (som lätt glöms bort då de 

känns lite för ”vardagliga”). Högengagemangsprodukter innehåller däremot mer information 

som konsumenterna är intresserade av och många gånger är lite exklusivare vilket gör att de 

förmedlas till konsumenterna på ett annorlunda vis. De uppmärksammas lättare och 

reaktionen till en produkt som är intressant blir starkare tack vare konsumentens selektiva 

perception. (Dahlén, M & Lange, F 2009, s. 365) 

 

Marknadskommunikation är avgörande för konsumentens uppfattning av produkten vilket gör 

att det är vitalt att hitta den rätta kombinationen mellan budskap, målgrupp och 

marknadsföringskanal. Olika produkter påverkar konsumenters engagemangsnivå och beror 

således på vilken produktfaktor det rör sig om. Vid ett lågengagemangsköp lägger 

konsumenten inte ner särskilt mycket tid och energi på utvärdering av produkten utan 

köpprocessen går relativt flyktigt medan det vid ett högengagemangsköp kan ta flera månader 

att gå igenom hela köpprocessen. (Dahlén, M & Lange, F 2009, s. 30, 38-39, 79-80)  

 

  



24 

 

3.5 Varumärken 

 
Det tar lång tid att bygga upp ett varumärke. De flesta varumärken tillkom efter att företagens 

grundare ville starta ett företag att livnära sig på. De behövde en väldig specifik produkt eller 

tjänst: en innovation, en bra idé för att starta deras företag och öppna distributörernas stängda 

dörrar. Sakteligen utvecklades varumärket i takt med företaget och varumärket blev en stark 

kraft på marknaden. (Kapferer, J-N 2004, s. 60) Varumärkeskonceptet är väletablerat i 

marknadsföringssammanhang och diskuteras utifrån ett centralt perspektiv som spindeln i 

nätet. De flesta varumärkesdiskussioner är relaterade till fysiska produkter och i dagens 

samhälle är varumärkesuppbyggnad och vård av varumärke oerhört viktigt, även inom 

tjänstesektorn. Ett problem som ofta tas upp i samband med diskussioner kring varumärke är 

relationen mellan varumärke och varumärkesimage. Om koncepten hålls isär kan man få 

uppfattningen att ett varumärke kan skapas och existera utan eventuella konsumenter. 

(Grönroos, C 2007, s. 329-331)    

 

3.5.1 Varumärkeskännedom 

Mätningar av varumärkeskännedom är ett vanligt sätt att mäta ett varumärkes styrka och 

slagkraft. Företagen strävar efter att ligga ”top of mind”, det vill säga att varumärket nämns 

först i en produktkategori. (Gezelius, C & Wildenstam, P 2007, s. 148) 

Vidare menar Gezelius och Wildenstam (2007) att det kan vara lämpligt att ha ett strategiskt 

mål om att ha ökad kännedom om företagets varumärke. De poängterar också tyngden av att 

snabbt bygga upp en medvetenhet hos målgruppen om ett nytt varumärke, särskilt vid 

lansering av ett. Det är heller inte självklart att ett känt varumärke har ett högt värde. 

Kunderna skall både känna till varumärket och vara positivt inställda till det för att det skall 

vara värdefullt.  

 

3.5.2 Varumärkesimage 

Ett varumärkes image, även kallat brand image, är den samlade målgruppens uppfattning om 

varumärket vilket är vad som ytterst styr deras beteende och därmed varumärkets position på 

marknaden. (Gezelius, C & Wildenstam, P 2007, s. 150) 

Gezelius och Wildenstam (2007) har utvecklat en modell där de illustrerar sambandet mellan 

identitet, profil och image. Med identitet menas hur varumärket egentligen är. Profilen speglar 

hur man vill framstå och med image menar de hur marknaden uppfattar de. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.4 Samband mellan ett varumärkes identitet, profil och image 

(Gezelius, C & Wildenstam, P 2007, s. 151) 
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(Gezelius, C & Widenstam, P (2007) menar att det är idealiskt att dessa tre är överlappande 

vilket innebär att kunderna uppfattar varumärket exakt som företaget själva uppfattar det och 

hur de vill att det skall uppfattas. Att befinna sig i det här läget ger företaget allt som oftast ett 

försprång gentemot deras konkurrenter.  

 

3.5.3 Varumärkesuppbyggnad 

Att bygga ett riktigt starkt varumärke tar tid och det finns två vägar att gå då man har detta 

som avsikt. Antingen går man från produktvärde till immateriella värden eller vice versa och 

med tiden blir den här två-vägs rörelsen det viktigaste när det gäller varumärkesledning. 

Många varumärken började sin resa genom att grundarna helt enkelt ville skapa bra affärer, 

behövde bra produkter/tjänster och med tiden växte företagsnamnet fram till att bli ett starkt 

varumärke och fokus hade flyttats från föremål till förmåner och från materiella tillgångar till 

immateriella. Ett nämnvärt exempel är Nike som började som ett meningslöst namn med en 

innovativ-löparsko som produkt och tack vare att de var innovativa växte namnet med tiden 

genom att dra till sig uppmärksamhet, få status och skapa förtroende hos konsumenterna. Från 

att tidigare ha varit produkten som legat till grund för kännedom om varumärket och dess 

anseende har det istället blivit varumärket som differentierar och begåvar produkten/servicen 

med dess unika värde. Nuförtiden bestämmer varumärket vilka nya produkter som matcher 

dess begärda image men den materiella funktionen får inte glömmas bort då det faktiskt är 

den som konsumenten ”använder sig av” och måste ge en känsla av att de faktiskt betalar för 

att få en produkt som matchar eller överstiger förväntningarna.  (Kapferer, J-N 2004, s. 61-62) 

En annan modell för att bygga ett varumärke innebär att det startar som ett koncept eller en 

idé och innehar i början ett immateriellt värde. Källan till ett varumärkes förmåner innebär att 

det säljer ett symboliskt deltagande i världen, men trots att det tas emot på en immateriell nivå 

behöver det likväl en fysisk produkt/tjänst innehållande specifika egenskaper och attribut för 

att belysa dessa förmåner. Varumärkesledning består av ett permanent pendlande mellan 

materiella och immateriella värden där varumärken ses som ett två-vägs system som 

producerar värde genom en enastående produkt tillsammans med en stark varumärkesimage. 

(Kapferer, J-N 2004, s. 61-62)  

 

Att bygga ett starkt varumärke är minst lika viktigt för en lokal företagare som för ett 

multinationellt företag då ett varumärke representerar förtroende, vilket är en nödvändig del 

av framgångsrikt varumärkesladdande, både ur leverantörs- och konsuments perspektiv.  

(Nilson, T 1999, s. 18) 

 

En förutsättning för att lyckas bygga upp ett starkt varumärke är att det har förmågan att skapa 

värde för konsumenten och märkesinnehavaren. Melin, F (1999) diskuterar den strategiska 

varumärkesplattformen utifrån perspektivet att den handlar om hur produkter bör hanteras och 

analyseras i syfte att bygga ett starkt varumärke. Den strategiska varumärkesplattformen är 

uppbyggd av sex olika delar där varje del representerar en aktivitet som fungerar som ett steg 

i varumärkesuppbyggnadsprocessen och med plattformen som utgångspunkt har en modell 

konstruerats för att påvisa vad som anses vitalt vid varumärkesuppbyggnad: 

 

1. Segmentering – Marknaden delas in i olika segment för att underlätta och 

effektivisera företagets marknadsföring då dess resurser kan fördelas på relevant 

segment. 
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2. Produkt – Tydliga egenskaper hos en produkt som förmedlar mervärde till 

konsumenten och samtidigt differentierar sig gentemot konkurrenterna. Det 

fokuseras på kvalitet, design, skydd och visuell identitet och för att produkten ska 

kunna generera konkurrensfördelar krävs det att den är unik i någon bemärkelse. 

 

3. Differentiering – Differentiering av varumärket ökar i takt med konkurrensen vilket 

ställer krav på att företag och dess varumärken utmärker sig på något sätt och på så 

sätt lyckas attrahera sina målgrupper. 

 

4. Märkesidentitet – På grund av den hårda konkurrens som råder på marknaden har 

det kommit att bli allt viktigare för företag att skilja på sina produkter och sina 

varumärken gentemot sina konkurrenter, särskilt när det gäller dess kvalitet. Att 

skapa mervärde för sina konsumenter genom diverse produktfördelar genererar 

konkurrensfördelar åt företaget samtidigt som en märkesidentitet byggs upp. 

 

5. Kärnvärde – Produktens grundläggande konkurrensfördel kan till exempel 

diskuteras utifrån varumärkets funktionella och emotionella mervärde med syfte att 

tillfredsställa konsumenten och bör vara unikt, värdefullt och svårt att plagiera. 

 

6. Positionering – Lyckad positionering innebär att konsumenterna har en tydlig 

uppfattning om företagets varumärkes position och går ut på att representera den del 

av identiteten som aktivt ska kommuniceras till målgruppen.  
  

3.5.4 Varumärkesstrategi 

Att vara konkurrenskraftig är nyckeln till framgång där starka och positivt laddade 

varumärken kan utgöra skillnaden mellan vinst och förlust på en allt konkurrenstätare 

marknad. Marknadsföringsmixen är varumärkesledningens arsenal för att ladda varumärket 

vilket kräver noggrann analys av inblandade faktorer för att lyckas komma fram till bästa 

möjliga lösning. (Nilson, T 1999, s. 9, 241) När ett varumärke symboliserar bästa tänkbara 

valuta för pengarna för konsumenten samtidigt som det finns en tydlig koppling till 

varumärket har företaget skapat sig en tydlig konkurrensfördel. (Nilson, T 1999, s. 37) 

 

Ett sätt arbeta med och utveckla sin varumärkesstrategi är genom kanalmärken vilket innebär 

att man använder sig utav ett speciellt varumärke för varje huvudsaklig distributionskanal. 

Denna strategi är vanlig när det gäller vitvaror, hushållsprodukter och radio/TV/Hifi där 

företaget ofta väljer att använda sig av ett varumärke för lågpriskanaler och ett annat för 

butiker med kvalitetsinriktning. Företaget kan marknadsföra i stort sett samma produkter som 

innehar olika varumärken och använda sig av olika kanaler för att bredda sin 

målgruppsåtkomst men denna typ av strategi är inte särskilt vanlig idag på grund av att den 

splittrar företagets resurser och kan resultera i bristande förtroende från konsumenterna. 

(Nilson, T 1999, s. 109)  

 

En varumärkesteknik som har lång historia men på senare tid blivit allt populärare är så kallad 

”CO-branding” och representeras två olika typer. Ett av dem innebär att två varumärken 

tillsammans identifierar en produkt och det andra när ett märke understöder innehållet i en 

produkt som säljs under ett annat märke. ”Fighting brands” är en annan typ av strategi där 

företaget använder ett märke, som säljs till ett betydligt lägre pris, för att försvara företagets 
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”huvudmärke” mot billigare alternativ från konkurrenter så de slipper minska priset på 

huvudmärket. (Nilson, T 1999, s. 110-111) 

 

Enligt Kapferer, J-N (2004) kan varumärkesstrategier delas in i sex olika kategorier vilka är: 

 

1. Produkt brand – Innebär en tilldelning av ett visst namn på en, och endast en, 

produkt tillsammans med endast en positionering. Resultatet med denna strategi är 

att alla nya produkter får sitt eget varumärke vilket gör att företag skapar sig en 

varumärkesportfölj med olika produkter och tillhörande positionering. 

Företagsnamnet skiljer sig från varumärkesnamnen och är därför oftast okänt för 

konsumenten.  

 

2. Line brand – Företag skapar olika produkter som löser ett problem på olika sätt 

men med samma målsättning. Man använder sig av många kompletterande 

produkter som är länkade till samma koncept. 

 

3. Range brand – Ett varumärkesnamn som täcker en rad produkter/tjänster som har 

ett antal gemensamma distinkta värden och har som målsättning att vara en 

gemensam och förenad symbol för ett antal produkter. Range brands kan antingen 

vara fristående som till exempel ”YES” från Procter & Gamble eller ett 

underordnat fabriksnamn som BMW 5-series och liknande. 

   

4. Umbrella brand – När ett varumärke stöder flera produkter som befinner sig inom 

helt olika marknader, ett exempel på ett varumärke är Canon som tillhandahåller 

kameror, skrivare, kontorsmateria m.m. 

 

5. Source brand – Liknar umbrella brand-strategin med skillnaden att produkterna 

har sina egna varumärken och är känd som double-branding.  

 

6. Endorsing brand - Innebär att ett stödjande varumärke ger sitt godkännande till ett 

brett spektrum av produkter grupperade under product brands, line brands och 

range brands där det stödjande varumärke garanterar underprodukternas goda 

kvalitet och säkerhet. 

Alla strategier har sina styrkor och svagheter och det gäller för företag att analysera och finna 

den som bäst lämpar sig som varumärkesstrategi utifrån deras verksamhetsperspektiv. 

(Kapferer, J-N 2004, s. 310) 

  

3.6 Marknadsföring på Internet 

 

Det Internet som vi känner till idag tog fart under tidigt 1990-tal och har kommit att utvecklas 

till en enorm kommunikationsportal med till synes oändliga möjligheter och ständiga 

utmaningar. Sedan ”The World Wide Web” (www) protokollet uppfanns har fenomenet vuxit 

sig starkare år efter år med ständigt ökat antalet utövare. Genom Internet öppnades 

möjligheten till att marknadsföra företaget, dess varumärke och produkter via den nya kanalen 

vilket oftast gjordes genom ”Pop-up”-fönster och ”Banners”. Studier visar dock att dessa 

metoder ansågs störande av majoriteten av användarna och ignorerades ofta på grund av den 

irritation som uppstod vilket resulterade i att marknadsförare sökte alternativa 

marknadsföringsmetoder och då det relativt nyligen uppstod trender som ”bloggar” och 
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”forum” såg de sin chans. Användarna såg denna typ av aktivitet från företagets sida som mer 

positiv och tog åt sig utav verksamhetens marknadskommunikation i större utsträckning än de 

tidigare gjort gällande reklam i form av Pop-up-fönster och banners.  

(Andreasson, L & Rahavard, F 2008) 

 

Många företag använder sig, trots den negativa inställning, av annonsering på olika 

webbplatser i form utav banners. Det är vanligt att företag köper en plats på en populär 

webbsida för att få tillstånd att lägga upp en banner där användaren vidarebefordras till det 

annonserande företagets webbsida när de klickar på bannern. Utformning av bannern 

tillsammans med regler som bestämmer vem den ska exponeras är vitala faktorer som spelar 

betydande roll när det gäller kostnadsberäkning för annonsen samt uppskattat av hur många 

företag når genom denna typ av marknadskommunikation. (Jakobsson, P 1998, s. 76-77) 

 

Till skillnad från en annons eller ”TV-spot” som är begränsad när det gäller format, innehåll 

och placering kan man genom internet erbjuda en i stort sett obegränsad informationsmängd 

som är anpassningsbar efter kundens behov. Investeringsmängden när det gäller ett företags 

kapital är helt klart av nämnvärd betydelse när det rör sig om professionell design av 

företagets webbsida, men nuförtiden krävs det ingen jättebudget för att lyckas nå ut till en 

global publik. När det gäller marknadskommunikation via mediet Internet är det till en början 

konsumenten som är den aktiva och själv söker sig till företaget och dess produkter. När 

företaget sedan etablerat en kontakt med konsumenten erbjuds denna erbjudande av olika slag 

via epostkommunikation där konsumenten får ta del av företagets olika erbjudande. Kundvård 

är minst lika viktigt om än inte viktigare för företaget gällande konsumentens integritet och 

det är viktigt för verksamheten att vårda de relationer man bygger upp genom att visa stor 

respekt för sina konsumenter. (Jakobsson, P 1998, s. 83) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Figur 3.5 Webben i relation till andra medier 

(Jaboksson, P 1998, s. 87) 

 

Som figuren på föregående sida visar ger marknadskommunikation via Internet en stor 

geografisk spridning till en relativt låg totalkostnad vilket, beroende på syftet med 

kommunikationen, ger organisationer möjligheten att nå ut till en bred målgrupp utan att 

behöva binda sig till alltför stora satsningar ur ekonomisk synvinkel.  

(Jakobsson, P 1998, s. 87-88) 

  

Stor geografisk spridning 

Liten geografisk spridning 

Relativt hög  

totalkostnad 

Relativt låg  

totalkostnad 
Mässor 

Personliga  

demonstrationer 

I t.ex. butik 

Nationella och  

globala tidningar 

Internationell TV 

National TV 

Lokala tidningar 

Lokal radio 

Lokal-TV 

Webben 



29 

 

4. Empiri 

 

I det fjärde uppsatskapitlet kommer de empiriska upptäckter som gjorts att presenteras. 

Empirisk data har samlats in med hjälp av djupintervju med respondent från vald 

organisation.  

 

 

4.1 Inledning 

Den organisation vi bestämt oss för att undersöka närmare befinner sig inom 

elektronikbranschen och syftet med undersökningen är att få en tydlig bild av hur de hanterar 

sin marknadskommunikation för att stärka sitt varumärke och sin position på marknaden. Vi 

kommer att presentera företaget Electrolux AB och anledningen till att vi valt att inrikta oss 

på detta företag beror på vårt intresse för denna marknads framfart samtidigt som vi ansåg att 

det viktigt att få med en aktör som klassas som en utav de största inom sitt område.  

 

4.2 Electrolux 

Electrolux är idag världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, 

rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Det hela började år 1919 då 

dammsugarproducenten Axel Wenner-Gren grundade företaget Electrolux genom en 

sammanslagning av företagen Elektromekaniska AB och AB Lux. Genom nya moderna 

begrepp som hemförsäljning, avbetalningssystem samt professionell och banbrytande reklam 

tillsammans med modiga satsningar på ny teknik lade Axel Wenner-Gren grunden för vad 

som skulle komma att bli ett världsföretag som redan tio år efter start skulle finnas 

representerat i alla världsdelar med egna kontor eller tillverkningsenheter. Electrolux har idag 

över 55 miljoner produkter med allt från dammsugare, kylskåp och tvättmaskiner till 

gräsklippare och motorsågar som varje år säljs i 150 länder. De har en omsättning på omkring 

124 miljarder kronor, 77 000 anställda och över 40 olika varumärken inom hela koncernen.   

 

4.2.1 Taktisk reklamutformning 

En central del i marknadskommunikationen är reklam och hantering av reklamutformning 

vilket i majoriteten av fallen är en taktisk fråga som kräver väl genomtänkta och designade 

scenarier för att nå ut till rätt målgrupp med rätt budskap. 

 

Engagemang 

På Electrolux är man väldigt noggrann med att identifiera sin produkts engagemangsnivå då 

marknadskommunikationen anpassas efter och beror på vilket slags produkt företaget har i 

åtanke att marknadsföra. Lågengagemangsprodukter marknadsförs främst utifrån perspektiv 

som pris och funktion samtidigt som Electrolux inte lägger ner alltför mycket tid och pengar 

på marknadskommunikationen när det gäller lågengagemangsprodukter då det inte anses 

optimalt i deras bransch på grund av att varumärket inte är den avgörande faktorn vid 

övervägande av köp av lågengagemangsprodukter från konsumentens perspektiv. 
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Högengagemangsprodukter marknadsförs på ett annorlunda vis och kräver mer genomtänkt 

och analyserat upplägg där Electrolux menar att man huvudsakligen väljer att belysa 

varumärket, funktionen och designen för att skapa positiva och utmärkande associationer till 

företaget, dess varumärken tillsammans med produktens funktion och design. 

Högengagemangsprodukter är samtidigt varumärkesbärande vilket helt naturligt gör att den 

största satsningen ligger på dessa och på att lyfta fram så många positiva aspekter som möjligt 

om dem samtidigt som det bidrar till en ökad försäljning av samtliga produkter. På grund av 

detta väljer Electrolux att belysa varumärket väldigt tydligt och samtidigt försöka få 

konsumenter att skapa positiva associationer till varumärket och produkterna. Val av kanal är 

också beroende av produktens engagemangsnivå och efter diverse undersökningar har det 

visat sig att TV har störst genomslagskraft hos konsumenten vilket har bidragit till att 

Electrolux nästan ideligen marknadsför högengagemangsprodukter via TV. På så vis skapar 

man samtidigt emotionella kopplingar till konsumenten (då TV är en kanal som man skapar 

emotionella kopplingar med). På senare tid har det ”nya” fenomenet Internet kommit att 

användas allt mer frekvent när det gäller marknadsföring av framför allt 

högengagemangsprodukter men Electrolux har också använt sig av det när de haft för avsikt 

att lyfta fram och skapa positiva attityder till dess varumärke och underliggande varumärken. 

  

Köpmotiv 

Det är av stor vikt att identifiera produktens egenskaper samt dess effekter på konsumenten 

för att lyckas skapa en så effektiv och väl genomtänkt marknadskommunikation som möjligt. 

Electrolux menar att om produkten är av transformativ karaktär och därmed 

varumärkesbyggande är det av väldigt stor vikt att en strategisk varumärkesbyggande 

reklamform tillämpas för att lyckas uppnå ett så önskvärt resultat som möjligt. 

Kommunikationen för transformativa produkter skall vara väldigt kreativ med ett starkt 

budskap och den typen av kommunikation är vital då det indirekt bidrar till högre försäljning 

av alla andra produkter som går under samma varumärke. När det gäller produkter av 

informativ karaktär tillämpas istället en mer säljbaserad och taktisk kommunikation där fokus 

enbart ligger på produkten och dess funktionalitet där köpmotivet baseras på 

behovstillfredsställelse. Produkter med ett lägre pris är generellt sätt inte varumärkesbärande i 

samma mening som dyrare produkter utan där satsas det istället mer på taktisk och säljbaserad 

kommunikation av dess funktionalitet till skillnad från produkter med högre pris som går hand 

i hand med strategisk reklam och med en kommunikation som är mer varumärkesbärande. 

 

Varumärke 

Varumärkets popularitet är även det en avgörande faktor när verksamheten ska kommunicera 

dess produkter gentemot marknaden. Hos Electrolux är den största delen av marknadsföringen 

decentraliserad och hanteras mestadels regionalt där kreativitet och budskap ligger på en 

regional nivå men kräver godkännande centralt då Electrolux finns representerat i väldigt 

många länder och på många marknader. När man diskuterar marknadsföring av varumärket, 

vilket innefattar brand management och varumärkesstrategier, ligger ansvaret på en global 

funktion och då varumärket är väldigt känsligt och vitalt för företaget vill man gärna styra det 

centralt och på så sätt ha god kontroll över det.           
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4.2.2 Målgruppsmatchning 

Att förstå sin målgrupp är oerhört viktigt för Electrolux, framförallt när det gäller hur 

målgruppen vill bemötas av företagets kommunikation. Det läggs stor vikt på att analysera 

vilka kanaler målgruppen kommer i kontakt med samt hur relevant budskapet kan vara för 

konsumenten för att på bästa sätt lyckas anpassa kommunikationen till utvald målgrupp. 

Electrolux matchar målgrupp och medier vid varje marknadsföringsaktion och när det gäller 

kommunikation med marknaden använder de sig till största delen av indirekt matchning. 

Matchningen görs inte av företaget utan köps in utav utomstående mediehus runt om i världen 

som Electrolux anser ger dem det önskvärda resultat som de eftersträvar. Vid marknadsföring 

via Internet kan det uppstå tillfällen då Electrolux använder sig utav direkt matchning och de 

menar att det skapar möjligheter för dem att nå ut med rätt budskap via vald kanal till utvald 

konsument och värderar detta högt. Electrolux har sedan tidigare erfarenhet när det gäller 

konsumentbeteende och vet vilken sida de ska vända sig till, vad som fungerar och vad 

konsumenterna tenderar att befinna sig men kräver samtidigt en relativt avancerad förståelse i 

de fall man inte har hög erfarenhet inom området.  

 

4.2.3 Marknadskommunikationsprocessen 

I marknadskommunikationsprocessen ingår en mängd vitala faktorer som påverkas av och är 

med och påverkar kommunikationen mellan ”sändare” (Electrolux) och tänkbara ”mottagare” 

(konsumenter) som ingår i utvalda målgrupper. Det gäller för Electrolux att anpassa sitt 

budskap beroende på vilken slags mottagare det rör sig om samt vilken typ utav respons de 

förväntar sig eller vill få tillbaks.  

Vitvarubranschen karaktäriseras av att det är en osofistikerad bransch där konsumenterna allt 

som oftast är relativt omedvetna om de varumärken som existerar. Kommunikationen baseras 

på funktionalitet och design för att bygga förtroende och det är av stor vikt att befinna sig på 

rätt plats vid rätt tillfälle när man ska marknadsföra.  

Electrolux hanterar och producerar en stor del utav sin marknadskommunikation internt men 

outsourcar även en viss del till professionella externa aktörer. De har en Internetavdelning 

med teknisk plattform och navigation som hanteras internt medan grafiska bitar och liknande 

outsourcas samtidigt som de använder sig av olika reklambyråer vid kommunikationskoncept. 

Resonemanget kring anlitande av externa aktörer grundar sig på att de endast vill använda sig 

utav de som är bäst i världen för att förstärka och försvara sin position på marknaden 

gentemot sina konkurrenter. I Europa har Electrolux en relativt lång relation med en extern 

aktör som ger dem vad de förväntar sig och lite till vilket har lett till att ett starkt samarbete 

har bildats mellan de båda parterna. Electrolux delar upp sina externa aktörer efter vilken typ 

av situation/produkt/tjänst det handlar om och använder olika aktörer beroende på om det rör 

sig om ett event, en reklamkampanj, Internetmarknadsföring med mera och de flesta av 

aktörerna finns i Stockholm, London och Prag.         

 

Sändare 

I Electrolux fall använder man varumärket ”Electrolux” som det primära och det mest 

representativa när det gäller att visa marknaden att man existerar och vilka produkter man 

förmedlar och står för. Inom verksamheten Electrolux finns även en mängd underliggande 

varumärken som alla representerar en viss ställning och har placerats inom en viss kategori 
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för att Electrolux vill skapa bredd och tillgänglighet gentemot sina konsumenter oavsett deras 

sociala status samt för att det ska finnas olika valmöjligheter. 

 

Budskap 

Electrolux lägger stora resurser på att ta fram och anpassa budskapet efter vilken målgrupp 

det är tänkt att nå och för att göra det så relevant som möjligt för den valda målgruppen. De 

lägger stor vikt och fokus på att bygga kommunikation som är så relevant som möjligt för den 

specifika målgruppen. Det gäller att skaffa sig en förståelse för hur målgruppen fungerar och 

vad konsumenterna absorberar, det vill säga vilka som är deras trendsättare. Lyckas man med 

det får man en starkare bild av vilka som styr olika trender samtidigt som man lär sig vilka 

människor som är först med att ta till sig ny teknik och liknande. Ett exempel är USA där 

Electrolux fokuserar på familjer med flera barn, föräldrar över 30 år som har karriär, sportar 

mycket och med en tydlig ambition att kunna ta hand om sitt hem. När det gäller 

lågengagemangsprodukter försöker Electrolux förmedla faktorer som pris och funktion medan 

de vid högengagemangsprodukter satsar mer på varumärkesbaserad marknadsföring och 

design vilket hjälper försäljningen av lågengagemangsprodukter. 

 
Mottagare 

För att lyckas identifiera vilken typ av mottagare som är mest mottaglig och bäst lämpad för 

det budskap som är tänkt att sändas ut används en målgruppsanalys där företaget lokaliserar 

vilka mottagare som anses ingå i deras målgrupp. Målgruppsanalysen är av både kvalitativ 

och kvantitativ karaktär i from av olika sorters studier, intervjuer och undersökningar där 

Electrolux delar in målgruppen i olika segment för att skapa sig en så tydlig bild som möjligt 

av hur en specifik målgrupp fungerar. 

 

Respons 

Electrolux hanterar den respons de får av konsumenterna väldigt professionellt och gör strikta 

utvärderingar över hur de kan förbättra de olika situationer som uppstår. De anser att det är av 

stor vikt att få konsumenten att känna en säkerhet och ett lugn inför själva köpet av en ny eller 

befintlig produkt och försöker därför förmedla en professionell image, en ödmjuk men stark 

attityd och samtidigt vara väldigt tillmötesgående gentemot sina konsumenter. Electrolux 

värderar sina befintliga konsumenter väldigt högt och försöker bevara och underhålla de 

relationer som finns mellan dem och företaget samtidigt som de har som förhoppning att 

knyta till sig ytterligare konsumenter. 

 
 

4.2.4 Konsumentbeteende och attityder 

Konsumentbeteende och attityder är ett väldigt komplext område där Electrolux pekar på 

vikten att bevara och utöka sin kreativitet. Det är också av stor relevans att man förstår sig på 

hur man kommunicerar med sina konsumenter och når deras uppmärksamhet, vilket bygger 

på insikt och förståelse. Använder man sig som företag samtidigt utav den bästa reklambyrån 

så uppmärksammas detta av konsumenterna och det ger en professionell image.    
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Köpprocessen  

Electrolux är väl medvetna om vikten av att vara på rätt plats vid rätt tillfälle och nyckeln till 

att lyckas med detta ligger i att ständigt undersöka konsumenten och dennes beteende vid 

informationssökning. Vid informationssökning finns det flera olika tillvägagångssätt som 

konsumenten kan använda sig av samt en mängd medier som tillhandahåller information av 

olika slag. Electrolux anpassar sin marknadskommunikation beroende på vilket kanal de 

använder sig av samt till vilken specifik målgrupp de vänder sig till. I dagens läge är Internet 

den viktigaste kanalen för Electrolux vilket beror på en alltmer utbredd och ökad användning 

av detta fenomen. Den ökade användningen tillsammans med en enorm räckvidd när det 

gäller att nå ut till sin målgrupp ligger till grund för att Internet klassas som den, i dagens 

läge, viktigaste marknadskommunikationskanalen.   

 

Engagemangsnivå 

Electrolux har en väldigt stort och varierande produktutbud med allt från dammsugare till små 

tillbehör och har därför både hög- och lågengagemangsprodukter i sitt sortiment. Dessa 

behandlas olika beroende på vilken produkt det gäller och i vilket syfte den är tänkt att 

användas men rent generellt sätt så marknadskommuniceras produkterna olika utefter vilken 

engagemangsnivå de anses ha. När de hanterar lågengagemangsprodukter och dess budskap 

så diskuterar de pris och funktion i relativt stor utsträckning. Man har helt enkelt inte råd att 

lägga för mycket kapital på marknadsföring av dessa produkter utan fokuserar istället på att 

maximera försäljningen av dessa genom att ha ett acceptabelt pris kopplad till en funktion 

som uppfyller ett visst behov.  

 

4.2.5 Varumärken 

Det hela började som sagt år 1919 då dammsugarproducenten Axel Wenner-Gren grundade 

företaget Electrolux genom en sammanslagning av företagen Elektromekaniska AB och AB 

Lux och där vi sedan skulle få se en kraftig eskalering och expansion på världsmarknaden. Till 

en början fanns bara varumärket Electrolux men allteftersom företaget växte skapades 

underliggande varumärken under koncernen Electrolux befogenhet. De varumärken som 

skulle komma att uppstå delades in i olika kategorier och fick olika sorters status av 

konsumenterna beroende på om de ansågs som premiemärken eller av lite lägre klass.  

 

Varumärkeskännedom 

Electrolux strävar efter att vara det varumärke som konsumenterna först relaterar till när det 

gäller någon produkt i någon kategori som Electrolux förmedlar. De anser att det är viktigt att 

konsumenternas tankar riktar sig till deras produkter och med en positiv attityd till dem. 

Samtidigt vill de att det ska finnas en ömsesidig relation mellan företaget och dess intressenter 

då de värderar sina konsumenter oerhört högt och gör stora ansträngningar för att de ska vara 

och förbli nöjda med de produkter de köper. Kundvärde och kundnöjdhet är något som står 

högt på listan när Electrolux diskuterar varumärkeskännedom och menar att det är A och O 

för få konsumenter att relatera till deras produkter först och med en positiv attityd.  
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Varumärkespositionering 

Electrolux menar att det är väldigt viktigt att ha en förståelse för vad konsumenterna har för 

behov och vad de söker inom en viss kategori när det gäller diskussioner som rör 

positionering. Det gäller att skapa sig fördelar i förhållande till sina konkurrenter på alla 

nivåer och att lyckas differentiera sig gentemot sina konkurrenter är en lång och viktig 

process. Varje varumärke spelar en specifik roll och vänder sig till en specifik målgrupp 

samtidigt som det finns specifika målgrupper som vänder sig till exempelvis massmarknader. 

Electrolux arbetar även med subvarumärken inom både premie- och ickepremiekategorin och 

ett exempel på det är ”Electrolux Icon” som ett premiemärke med hög klass. Differentiering 

används väldigt ofta på grund av att det är svårt att ha ett premiemärke som säljer billigt då 

konsumenten inte bara betalar för själva produkten utan också för värdet i varumärket, vilket 

gör det svårt att bygga ett starkt varumärke om det bara finns väldigt simpla produkter. 

 

Varumärkesuppbyggnad 

Uppbyggnad och bevakning av varumärket sköts decentraliserat inom Electrolux och 

marknadsföringen är en funktion där den största delen ansvaret ligger på en regional nivå. 

”Electrolux” är ett utav 40 olika varumärken och det är det enda varumärket som de jobbar 

med globalt samt det enda premievarumärket som ingår i företaget. Målet är att etablera det 

som ett premievarumärke i alla marknader, vilket är ett utav Electrolux långsiktiga mål.     

 

Varumärkesstrategi  

Electrolux arbetar efter en varumärkesdrivande strategi och grunden i deras strategi ligger i att 

förstå varifrån man kommer, var märket har sitt ursprung, vilken varumärkesplattform man 

står på och hur man relaterar det till sina målgrupper (man använder sig väldigt mycket av 

segmentering). De använder sig av en global funktion som ansvarar för ”brand management” 

och varumärkesstrategier samtidigt som områden som behandlar kreativitet, budskap och 

likartat styrs regionalt medan godkännande och liknande sker centralt. Electrolux använder 

sig utav olika kanaler vid marknadsföring av varumärket beroende på vilken marknad det rör 

sig om. Oavsett om det rör sig om annonsering, Internet, PR, events, broschyrer eller något 

annat så finns det en strategi för varje kanal samtidigt som de olika kanalerna spelar olika roll 

beroende på vilken marknad det är, vilka konsumenter de försöker nå samt vilka produkter de 

har för avsikt att förmedla. Den största delen av marknadsföring när det gäller varumärket 

sker via Internet medan de andra kanalerna mer ses som ett komplement vilket bland annat 

beror på den utökade användningen av Internet bland konsumenter. Dock är det situationen i 

sig, vilken typ av marknad det rör sig om och vilket syfte som vill uppnås med marknaden 

som är avgörande gällande val av kanal vid marknadsföring av varumärket.   

 

4.2.6 Internetmarknadsföring 

För ungefär 15 år sedan började världen få upp ögonen för detta otroliga fenomen som skulle 

komma att förändra världen och ta den till en helt ny nivå när det bland annat gäller 

kommunikation och tillgänglighet. Internet har kommit att förändra människans syn världen 

och till en början var förmodligen många väldigt skeptiska och ingen hade nog kunnat 

föreställa sig att det skulle få den genomslagskraft som det senare fick. Idag används Internet 

flitigare än någonsin och är ett väldigt viktigt och framförallt nödvändigt media för alla 
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verksamheter att ta del av och utnyttja till fullo för att lyckas hålla samma tempo som sina 

konkurrenter på en allt mer konkurrenskraftig marknad. Electrolux arbetar inte efter konceptet 

att annonsera väldigt mycket på Internet och ser inte banner-annonser och liknande som 

särskilt viktigt utan lägger istället sina resurser på ”search engine optimization” där de arbetar 

väldigt hårt och aktivt för att vara högst upp på sökkriterier. 
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5. Analys 

 

I det här kapitlet kommer en analys att presenteras med jämförelse av vår teoretiska 

referensram och de empiriska data som samlats in från vald organisation. Analysen syftar till 

att granska insamlad data från Electrolux tillsammans med befintlig teori för att finna 

likheter samt meningsskiljaktigheter. 

 

 

5.1 Inledning 

Analysen kommer bestå utav en välutformad struktur som underlättar för läsaren att följa den 

röda tråd som finns i texten. Den insamlade empirin kommer sättas i relation till den 

teoretiska referensramen som finns varpå det sedan kommer att göras en analys av de olika 

områdena för att lyckas dra slutsatser om huruvida det råder likheter/olikheter mellan de 

nämnda punkterna som skildras i teori och empiri. I analyskapitlet kommer rubrikerna vara 

kopplade till respektive avsnitt inom empirin för att sedan studeras tillsammans med den 

teoretiska referensramen.  

 

 

5.2 Marknadskommunikation 

Enligt Dahlén, M & Lange, F (2009) använder sig en organisation utav 

marknadskommunikation för att kommunicera med sina konsumenter, men den 

bakomliggande aspekten går väldigt mycket djupare än så. Aspekter som konsumentbeteende, 

varumärke och marknadssituation är bara ett fåtal av alla olika områden som behandlas inom 

ramen för marknadskommunikation men uppsatsens fokus ligger i majoritet inom dessa 

områden. Kunskap och förståelse för en organisations målgrupp, marknad och framförallt hur 

marknadssituationen ständigt förändras är en vital del vid utformning och uppföljning av en 

organisations marknadskommunikation enligt Lars Hygrell på Electrolux.     

 

5.2.1 Taktisk reklamutformning 

Lars Hygrell på Electrolux menar att marknadskommunikationen består utav ett antal viktiga 

pelare och att en av dem är hantering av reklamutformning. I majoriteten av fallen är det en 

taktisk fråga som kräver god tankeverksamhet och kreativitet för att lyckas nå ut till sin 

målgrupp med korrekt budskap. Enligt Dahlén, M & Lange, F (2009) kan reklamen komma 

att spela en betydande roll när det gäller associationer kring en organisations varumärke och 

dess uppbyggnad samtidigt som det är av stor vikt att väcka målgruppens intresse för de 

produkter som organisationen erbjuder. Vidare menar de att det finns tre centrala 

produktegenskaper som det är viktigt att ta hänsyn till vid utformning av reklamens taktiska 

delar: engagemang, köpmotiv och varumärke       

 

Marknadskommunikationen anpassas efter vilken typ av produkt företaget har i åtanke att 

marknadsföra och leder till att det är väldigt viktigt att identifiera sin produkts 

engagemangsnivå för att få insikt i vilken engagemangsnivå den klassas som. Produkter med 

olika engagemangsnivå behandlas olika, både av konsumenter och av organisationen menar 

Lars Hygrell.  Dahlén, M & Lange, F förstärker detta och menar att konsumenter lägger ner 
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mer tid vid utvärdering av högengagemangsprodukter, vilket till stor del beror på priset, och 

gör att det blir viktigt med utförlig produktinformation kring dessa produkter, till skillnad från 

lågengagemangsprodukter där konsumenter inte lägger ner nämnvärd tid på utvärdering utan 

snarare vill genomföra ett så snabbt köp som möjligt. Lars Hygrell fortsätter och anser att 

högengagemangsprodukter är mer varumärkesbärande vilket kräver att de marknadsförs på ett 

mer strategiskt och genomtänkt vis där varumärke, funktion och design belyses för att skapa 

positiva associationer till organisationen och dess övriga produkter. Enligt Dahlén, M & 

Lange, F förekommer högengagemangsprodukter ofta i tidningar och på webbplatser för att 

konsumenten i lugn och ro ska kunna ta del utav informationen som tillhandahålls, medans 

lågengagemangsprodukter oftast förmedlas via TV och radio. Lars Hygrell håller inte alls med 

om det utan menar på att dagens marknad, dess ständiga förändring och hårda konkurrens 

tillsammans med de växande medierna TV (som enligt undersökningar har störst 

genomslagskraft hos konsumenten) och Internet, har bidragit till att Electrolux i majoriteten 

av fallen marknadsfört sin högengagemangsprodukter via TV. De använder sig samtidigt allt 

mer frekvent av Internet för att promota sina högengagemangsprodukter och för att lyfta fram 

och skapa positiva associationer till varumärket.   

        

Utifrån Dahlén, M & Langes, F (2009) synsätt så kan produkter delas in i två kategorier: 

informativa och transformativa, där den informativa produkten löser ett problem medan den 

transformativa ger tillfredsställelse och positiva känslor. Lars Hygrell håller med till viss del 

men menar samtidigt att även informativa produkter ger en känsla av behovstillfredsställelse 

på grund av att de inte enbart löser ett problem utan samtidigt är kapabla att förmedla en typ 

utav tillfredsställelse gentemot konsumenten. En ny arbetsdator löser ett problem samtidigt 

som den ger en tillfredställelse hos konsumenten som kan bero på dess höga prestanda eller 

liknande som frambringar den känslan. Lars tar samtidigt det hela ett steg längre och menar 

att om produkten har en transformativ karaktär är det viktigt att tillämpa en strategisk 

varumärkesbyggande reklamform då transformativa produkter är varumärkesbyggande.   

   

5.2.2 Marknadskommunikationsprocessen 

Marknadskommunikationens främsta uppgift är att förbättra den nuvarande situationen för 

varumärket och skaffa sig en starkare position på marknaden gentemot dess konkurrenter, 

enligt Dahlén, M & Lange, F (2009) vilket Lars Hygrell till viss del håller med om. Han anser 

samtidigt att konsumenter i majoriteten av fallen är väldigt omedvetna om vilka varumärken 

som existerar inom t.ex. vitvarubranschen vilket gör att kommunikation måste bygga på 

funktionalitet och design för att lyckas bygga förtroende och skapa en vetskap om 

varumärkets existens.    

Det är enligt Kotler et al. (2005) av stor betydelse att visa sig upp en positiv och professionell 

sida ifrån organisations perspektiv och målgruppen behöver bemötas av det intrycket för att 

skapa positiva associationer till dem. I Electrolux fall använder de sig utav varumärket 

”Electrolux” som det mest representativa när man förmedlar sina produkter till marknadens 

intressenter.   

Innehållet i ett budskap kan enligt Kotler et al. (2005) frambringa olika sorters känslor hos 

mottagaren beroende på hur det är utformat och förmedlat vilket kan ha infall på 

konsumentens uppfattning och beteende. På Electrolux lägger de stora resurser på att just 

utforma och presentera ett budskap för den tänkta målgruppen med så stor relevans som 

möjligt. Dahlén, M & Lange, F (2009) framhåller att budskapet skiljer sig åt beroende på om 

det rör sig om en hög- eller lågengagemangsprodukt vilket Lars Hygrell håller med om och 
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pekar på vikten av anpassningsförmåga. Dahlén, M & Lange, F (2009) lyfter fram en teori om 

att det är vanligt med användning av en känd person vid förmedling av 

lågengagemangsprodukter och att högengagemangsprodukter förekommer i olika sorters 

medier för att lyckas förmedla dess differentierade kommunikationsmål. Detta stöds inte utav 

Lars Hygrell som menar att lågengagemangsprodukter ofta förmedlar faktorer som pris och 

funktion medan högengagemangsprodukter lägger större satsning på varumärkesbaserad 

marknadsföring och design, vilket gör att de främst förekommer i visuell miljö som till 

exempel TV för att ge konsumenten en så starkt och mångsidig uppfattning som möjligt.  

För att organisationer ska lyckas få ett så positivt resultat som möjligt med sin 

marknadskommunikation är det enligt Kotler et al. (2005) oerhört viktigt att identifiera vilken 

målgrupp man riktar sig mot samt vilket budskap som ska sändas ut. Vidare menar Dahlén, M 

& Lange, F (2009) att en målgruppsanalys är väldigt betydelsefull inför skapandet av 

marknadskommunikationen då den ligger till grund för utformningen av budskap samt val av 

kanal. Lars Hygrell är helt enig med dessa teorier och menar att Electrolux anammar dessa 

tillvägagångssätt i väldigt noggranna former för att lyckas identifiera vilka mottagare som är 

mest lämpade för de olika budskapen genom en djupgående målgruppsanalys. Dock utvecklar 

Lars teorierna och menar att de använder sig utav målgruppsanalyser av både kvalitativ och 

kvantitativ karaktär för att ge möjlighet åt en ännu tydligare bild av hur en specifik målgrupp 

fungerar. 

Dahlén, M & Lange, F (2009) diskuterar vikten av att underhålla befintliga konsumenter och 

lägga stora resurser på kundvård och kundkontakt. Generellt sett är det dyrare att attrahera nya 

konsumenter än vad det är att ta hand om de man redan har samtidigt som det är av stor vikt 

att få nya respondenter intresserade av organisationens produkter för att lyckas öka 

marknadsandelar och försäljning. I många fall är det inte själva köpet som är det viktigaste för 

organisationen utan det kan istället röra sig om skapande av en långvarig relation mellan 

organisationen och konsumenten som värderas högre. Electrolux ställer sig i led med dessa 

teorier och menar på att det är oerhört betydelsefullt att vårda de relationer man har genom 

professionell hantering av eventuell kritik från befintliga konsumenter och anser samtidigt att 

det är viktigt att konsumenten känner en trygghet gentemot organisationen och dess 

produkter.  

   

5.3 Konsumentbeteende och attityder 

På Electrolux arbetar man mycket efter principen att förstå sina konsumenter och lära sig att 

kommunicera till dem på rätt sätt, vilket är en svår process i dagens läge där marknaden och 

dess beteende samt efterfrågan ständigt förändras. Dahlén, M & Lange, F (2009) anger tre 

faktorer som ligger till grund för en konsuments lojalitet gentemot företaget vilka är: 

1. Överträffade förväntningar 

2. Personifiering av relationen mellan företag och konsument 

3. Konsumenten blir en del av ett sammanhang 

Electrolux är inne på samma spår och håller med om att det är viktigt, ur både konsumentens 

och företagets synvinkel, att överträffa satta förväntningar snarare än att inte lyckas nå upp till 

dem men menar samtidigt på att det inte får bli för stora skillnader på vad konsumenten 

förväntar sig och vad denne blir erbjuden då detta kan leda till minskat förtroende eller en 

missnöjd konsument, trots överträffade förväntningar. På grund av den hårda konkurrensnivå 
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som råder på marknaden har det blivit allt viktigare för företag att skaffa sig ett försprång 

gentemot sina konkurrenter och Electrolux menar att de värderar sina konsumentrelationer 

oerhört högt och kontinuerligt jobbar med att stärka banden mellan organisationen och dess 

konsumenter. Att ge konsumenter möjligheten att diskutera för- respektive nackdelar 

angående organisationens produkter och produktutbud är något som Electrolux tror kommer 

gynna båda parterna i jakten på ”det rätta erbjudandet”.    

 

5.3.1 Köpprocessen 

Enligt Engel et al. (1998) fungerar köpprocessen på så sätt att konsumenten först upptäcker ett 

behov, söker information och utvärderar alternativ innan denne bestämmer sig för vilken 

produkt som ska inhandlas. Det första steget uppstår när konsumenten känner att denna 

befinner sig i ett otillfredsställande tillstånd och att det finns ett ouppfyllt behov (informativt 

alternativt transformativt). Efter uppmärksammat behov hos konsumenten börjar denne söka 

efter information för att uppfylla detta behov samtidigt som olika alternativ utvärderas. Detta 

anser Electrolux vara de två viktigaste stegen i köpprocessen och där det gäller att agera 

professionellt och uppmärksamt gentemot konsumenten med tanken att vinna dennes 

förtroende och övertyga denna om att det behov som finns kan uppnås genom köp av 

företagets produkt/er. Nästa steg i köpprocessen är själva köpet och enligt Dahlén, M & 

Lange, F (2009) resonerar man utifrån vart köpet görs, vilken grad av planering som sker före 

köpet samt vilken inställning konsumenten har till att ”shoppa” inför köpfasen. Näst sista 

steget i köpprocessen behandlar konsumtion av produkten och då det blir allt viktigare med 

bra kundrelationer är Electrolux noga med att undersöka hur konsumenten använder, 

förbrukar och bortskaffar de produkter som köps för att skaffa sig tillräckligt med information 

inför eventuell produktutveckling. Det sista steget i köpprocessen går ut på att konsumenten 

gör en utvärdering av det gjorda köpet och Electrolux är i enlighet med teoretikerna Dahlén, 

M & Lange, F (2009) när de säger att det i det här stadiet är viktigt att övertyga konsumenten 

om att de gjort rätt val.  

 

5.3.2 Engagemangsnivå 

Vid ett köp av en produkt som kategoriseras som lågengagemangsprodukt lägger 

konsumenten inte ner någon nämnvärd tid på alternativ utvärdering enligt Dahlén, M & 

Lange, F (2009) utan vill snarare få till ett köp så snart som möjligt. Electrolux håller med om 

detta men tillägger också vikten av att fokusera på pris och funktion när det gäller produkter 

med låg engagemangsnivå och genom dessa faktorer försöka maximera försäljningen genom 

att ha ett acceptabelt pris tillsammans med en funktion som uppfyller önskvärt behov hos 

konsumenten och håller inte med om att det är lågengagemangsprodukter som marknadsförs 

mest. Tvärtom, så läggs det av ekonomiska skäl väldigt lite tid/kapital på att marknadsföra 

lågengagemangsprodukter och fokus ligger istället på att se till att företagets 

högengagemangsprodukter kommuniceras ut till marknaden på ett så professionellt sätt som 

möjligt för att öka fokus på dessa och lyfta företagets varumärke.   
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5.4 Varumärke 

 

Ökad konkurrens tillsammans med starkare konkurrenter har fått till följd att ett företags 

varumärke blivit ett alltmer använt och viktigt vapen i jakt på lönsamma konsumenter. 

Varumärket har enligt Kapferer, J-N (2004) kommit att betyda alltmer för ett företags image 

och representerar allt vad företaget står för, vilket gör det till en av de viktigaste delarna i 

företagets konkurrensarsenal. Electrolux håller med om det och indikerar på vikten av att, som 

ett multinationellt företag, vårda, stärka och lyfta fram sitt varumärke då det representerar 

företaget och är det som konsumenter förknippar med de produkter de investerar i. De menar 

att detta gäller för alla företag, stora som små, och då marknaden växer (tillsammans med 

konkurrensen) blir det allt viktigare att ha ett starkt varumärke som konsumenten förknippar 

med positiva aspekter för att skaffa sig gynnsamma konkurrensfördelar, vilket även 

teoretikerna håller med om.   

 

5.4.1 Varumärkeskännedom 

Varumärkeskännedom är ett sätt att mäta ett varumärkes styrka där företag strävar efter att 

ligga överst på listan i konsumentens huvud när denna relaterar till ett visst varumärke inför 

ett köp. I Electrolux fall stämmer denna teori oerhört bra in på hur företaget kontinuerligt 

arbetar med att vårda och lyfta fram sitt varumärke samtidigt som de jobbar hårt med att få 

sina konsumenter att relatera till deras produkter med en positiv attityd gentemot deras olika 

varumärken. Kända varumärken har inte automatiskt högt värde i konsumentens sinne utan 

det krävs hårt arbete med att bygga upp ett förtroende mellan konsument och företag vilket är 

något Electrolux arbetar hårt med att uppnå då de anser detta vara en av de viktigaste kuggar i 

hjulet när de diskuterar varumärkeskännedom.     

 

5.4.2 Varumärkesuppbyggnad 

I teorin tar det lång tid att bygga ett riktigt starkt varumärke och antingen gör man detta 

genom att gå från produktvärde till immateriellt värde eller vice versa. Electrolux använde sig 

till en början av tekniken att lyfta fram produktvärdet och på så sätt skapa immateriella 

fördelar hos sina konsumenter men har, i takt med att varumärkeskännedomen ökat, övergått 

mer och mer till att fokusera på att belysa de immateriella fördelarna varumärket bär med sig. 

De är samtidigt enliga med teorin att det inte är att förglömma att det är den faktiska 

produkten som konsumenten använder sig av och därför viktigt att få konsumenten att känna 

att denna får valuta för pengarna, både materiellt och immateriellt.  

Ett starkt varumärke är minst lika viktigt för den lokala företagaren som det är för ett 

multinationellt företag och i Electrolux fall är det nästan lika viktigt att deras 

premievarumärke håller en stark position på marknaden och skapar positiva associationer i 

huvudet på konsumenten som det är att deras icke-premievarumärken gör det. För att lyckas 

bygga ett starkt varumärke är det viktigt att det skapar värde för konsumenten och att denne 

känner att den får ut något mer än bara en produkt/tjänst vid köpet.  
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5.4.3 Varumärkesstrategi 

På en allt starkare och kontinuerligt växande marknad krävs mer än funktionella produkter, 

smarta lösningar och respektabelt pris. För att lyckas med konsten att lokalisera lönsamma 

konsumenter, knyta dem till sig samt behålla dem behöver företag även fokusera på vikten av 

att ha ett starkt och positivt laddat varumärke enligt Nilsson, T (1999), då detta kan utgöra 

skillnaden mellan vinst och förlust. Electrolux är enig med denna teori och menar på att de 

arbetar efter en varumärkesdrivande strategi med fokus på varumärkesursprung samt hur man 

relaterar det till sina målgrupper där en global funktion ansvarar för varumärkesstrategier och 

”brand management”.  

Utveckling av varumärkesstrategier kan ske på olika sätt och ett av dem går enligt Nilsson, T 

(1999) ut på att använda sig utav ett speciellt varumärke för varje distributionskanal vilket är 

vanligt om det rör sig företag inom branscherna vitvaror, hushållsprodukter och radio/TV/Hifi 

där ett varumärke fokuserar på lågpriskanaler och ett annat på kvalitetsbutiker. Electrolux, 

som befinner sig inom branscherna vitvaror och hushållsprodukter, arbetar på liknande sätt 

men oavsett vilken typ av marknadsföring det rör sig om så finns det en välutformad strategi 

för varje kanal samtidigt som de olika kanalerna har olika betydelser beroende på marknad, 

typ av konsumenter samt typ av produkter. Electrolux använder sig utav TV och Internet vid 

största delen av sin marknadsföring med andra kanaler som komplement, vilket blir allt 

vanligare i dagens samhälle enligt teoretikerna som menar på att Internet växer sig allt 

starkare för varje dag.  

 

5.5 Internetmarknadsföring 

Internet uppstod under tidigt 1990-tal och har sedan dess kommit att förändra världen 

dramatiskt. Kommunikation och tillgänglighet togs till en helt ny nivå och företag såg sin 

chans att nå ut till en bredare målgrupp på ett snabbare och effektivare sätt än tidigare. Till en 

början användes ”pop-ups” och ”banners” men efter flertalet undersökningar visade det sig att 

dessa gjorde majoriteten av Internet-användarna irriterade vilket resulterade i att företag sökte 

alternativa kommunikationsvägar via Internet. Relativt nya trender som ”Twitter”, 

”Facebook” och bloggar av olika slag gjorde att företag såg sin chans att nå ut till en ännu 

större marknad än man någonsin kunnat föreställa sig. Electrolux är väl medvetna om 

Internet, dess genomslagskraft och bidrag till ökad kommunikation och tillgänglighet men 

menar på att de inte lägger särskilt stora resurser på att annonsera via Internet utan lägger 

istället sina resurser på ”search engine optimization” där de satsar hårt på att ligga i topp vid 

olika sökkriterier och på så sätt visa omvärlden att de finns och vad de erbjuder. 
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6. Slutsats 
 

 

I kapitlet kommer de slutsatser vi kommit fram till att presenteras med utgångspunkt från 

tidigare presenterad problemformulering i kapitel ett. 

 

 

6.1 Vilka verktyg använder sig ett multinationellt företag av i sin 
marknadskommunikation för att fånga potentiella och befintliga 
konsumenters uppmärksamhet 

Ett multinationellt företag som Electrolux arbetar på flera nivåer och bedriver olika typer utav 

marknadskommunikationskampanjer för att skaffa sig konkurrensfördelar genom utspridd och 

väl genomtänkt publicitet och på så sätt nå ut till en bredare målgrupp.  

Electrolux är noga med att identifiera sina produkters engagemangsnivå tillsammans med sin 

målgrupps intresse och genom taktiska kvalifikationer anpassa och skapa 

marknadskommunikation som de anser vara bäst lämpad för situationen i fråga. Då det rör sig 

om produkter med en låg engagemangsnivå, fokuserar Electrolux mycket på att lyfta fram 

kategorier som pris och funktion men nämner samtidigt att de inte lägger ner lika mycket 

resurser på att marknadsföra sina lågengagemangsprodukter som sina 

högengagemangsprodukter. Högengagemangsprodukter kräver mer genomtänkt och 

analyserad taktik där fokus istället läggs på att skapa positiva associationer kring varumärket 

tillsammans med produkternas tekniska detaljer, funktioner samt design och kräver mer 

uppmärksamhet och arbete från företagets sida då högengagemangsprodukter även är 

varumärkesbärande.  

Det är av stor vikt att skaffa sig insikt i hur olika konsumenter beter sig och hanterar olika 

situationer beroende på de attityder och normer de har. Därför är det oerhört viktigt att studera 

olika typer av individer, genomföra regelbundna målgruppsanalyser och dela in 

konsumenterna i olika typer av segment för att bäst kunna anpassa sin 

marknadskommunikation efter de olika individtyper som de lyckats identifiera. 

Inom vitvarubranschen är större delen utav konsumenterna förhållandevis omedvetna om 

vilka varumärken som existerar vilket gör det viktigt för Electrolux att formulera korrekt 

kommunikation i form utav design och funktionalitet och på så sätt bygga upp ett förtroende 

gentemot potentiella och befintliga konsumenter.     

 

6.2 Hur kombinerar ett multinationellt företag budskap och kanal 
när det gäller att så effektivt som möjligt nå ut till sin målgrupp? 

Electrolux arbetar främst med mediekanalen TV när de marknadskommunicerar sina 

högengagemangsprodukter då de anser att TV har störst genomslagskraft och samtidigt skapar 

emotionella kopplingar till produkten. Allt eftersom Internet vuxit sig starkare och tagit fler 

och fler marknadsandelar när det gäller mediekommunikation har Electrolux också börjat 

använda sig mer utav det då de anser att det ger dem konkurrensfördelar på så sätt att de kan 

nå ut till en större målgrupp till ett rimligt pris med en snabb hastighet samtidigt som de kan 
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presentera hela sitt produktutbud och fokusera på att skapa positiva varumärkesassociationer 

ifrån potentiella och befintliga konsumenter över hela världen. 

Electrolux lägger stora resurser på att anpassa budskapet och göra det så relevant som möjligt 

för den målgrupp det är tänkt att fokusera på. Genom att skaffa sig en stark förståelse för hur 

målgruppen tänker och agerar i olika situationer skapar man samtidigt förståelse för vad som 

driver dem och vad de absorberar och kan genom den kunskapen sedan skapa 

marknadskommunikation som kommunicerar med potentiella och befintliga konsumenter på 

ett tillfredställande sätt som attraherar och väcker uppmärksamhet hos dem. Electrolux 

genomför noggranna undersökningar gällande vilka kanaler målgruppen kommer i kontakt 

med samt vilken relevansnivå budskapet har för dem. De matchar målgrupp, medier och 

budskap vid varje marknadsföringsaktion och använder sig till största delen utav indirekt 

matchning men det förekommer även former utav direkt matchning vilket är vanligt vid 

marknadsföring via Internet och används i syfte att nå ut med specifikt budskap till utvalda 

konsumenter.      

 

6.3 Hur går ett multinationellt företag tillväga för att stärka sitt 
varumärke och öka sina marknadsandelar genom effektiv 
marknadskommunikation? 

Electrolux är väldigt säkra på sig själva, sitt varumärke och vad de står för och förväntas 

uppfylla i konsumenternas ögon, vilket är ett absolut måste för att ett företag ska lyckas stärka 

sitt varumärke. De har även en tydlig bild av vilka målgrupper de vänder sig till och anpassar 

budskapet och marknadskommunikation därefter.  

Electrolux strävar efter att vara det första varumärket konsumenterna relaterar till när det 

gäller produkter inom de kategorier de förmedlar och fokuserar även på varumärkesstärkande 

strategier. De använder sig numera utav relationsmarknadsföring i större utsträckning än 

tidigare då de är väl medvetna om hur viktiga alla deras konsumenter är och satsar stora 

resurser på kundnöjdhet med förhoppning att öka varumärkeskännedomen bland 

konsumenterna och bibehålla deras positiva attityd gentemot företaget, dess produkter och 

varumärke.  

Electrolux använder sig utav olika strategier beroende på vilken typ utav produkt det rör sig 

om, vilken målgrupp de vänder sig till samt genom vilken kanal budskapet är tänkt att 

förmedlas. De anpassar sin marknadskommunikation efter vilken marknadsföringsaktion som 

är tänkt att genomföras och satsar stora resurser på att varje aktion ska förmedla 

varumärkesstärkande associationer tillsammans med positiva tankar hos påverkade och 

exponerade konsumenter.     
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7. Avslutande diskussion och förslag på framtida 
forskningsområde 
 

 

Det sjunde kapitlet presenterar en avslutande diskussion tillsammans med förslag på vad 

författarna anser vore intressant att undersöka djupare i eventuell framtida forskning.  

 

 

7.1 Avslutande diskussion 

Konkurrensen på marknaden för elektronik växer sig allt starkare för varje dag i form av nya 

konkurrenter, nya produkter och ny teknik, vilket gör det vitalt för de företag som vill vara 

med och slåss om konsumenter, att hela tiden ligga rätt i tiden och anpassa sig efter nya 

trender och tekniker som uppstår regelbundet. 

”Business” världen över har kommit till ett stadium där större delen utav organisationerna mer 

och mer fokuserar på elektronisk hantering utav olika arbetsuppgifter och där benämningar 

som ”e-handel”, ”e-betalning” och ”e-leverans” är vardagliga termer och ytterst vanliga i en 

allt större utsträckning än tidigare. Då det inte finns några tendenser på att detta kommer avta, 

utan snarare öka i omfattning, är det av stor vikt för företag som vill överleva, utvecklas och 

expandera att följa med i den tekniska utvecklingen. 

Kulturella attityder och hållningar tillsammans med varumärkesvårdnad är fortfarande viktiga 

faktorer men det gäller att inte tappa greppet om hur marknaden utvecklas och vad den kräver 

för tillfället samtidigt som det är viktigt att analysera och försöka förutspå vad den kommer 

kräva, för att skaffa sig fördelar gentemot sina konkurrenter.    

 

7.2 Förslag på framtida forskning 

 

Undersökningen som genomförts har haft störst fokus på hur ett multinationellt företag 

hanterar sin marknadskommunikation för att fånga potentiella och befintliga konsumenters 

uppmärksamhet, stärka sitt varumärke och sin position på marknaden. Diskussioner och 

analyser om vilka verktyg som Electrolux använde sig av samt hur de kombinerade sin 

marknadskommunikationsarsenal för uppnå sina strategiskt satta mål var en del utav 

undersökningens syfte.   

 

Att djupare och mer ingående analysera hur ett företag i dagens samhälle kan använda sig 

utav (och i många fall redan använder sig utav) Internet när de har i syfte att kommunicera 

någon form utav budskap till samhället, är något vi tycker vore oerhört intressant att 

undersöka. Sociala medier har kommit att få en allt större betydelse för organisationer världen 

över och speciellt när det kommer till deras marknadskommunikation. Internet erbjuder en 

världsomfattande bredd, mer specifik och djupgående analys av olika marknader och olika 

typer utav konsumenter samtidigt som det erbjuder företagen olika former av resurssparande. 

Facebook, Twitter, Bloggar och YouTube är några utav de största sociala medierna på 

Internet och vi tycker det skulle vara intressant att djupare och mer grundligt undersöka och 

analysera hur företag kan utnyttja dessa när de har i syfte att kommunicera någon form av 

budskap till marknaden.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor Electrolux 
 

Varumärket 

1. Vilka inom Electrolux arbetar med uppbyggnad och bevakning av varumärket? 

 

2. Vilka varumärkesstrategier använder ni er av? 

 

3. Vad ligger till grund för utformning av varumärkesstrategin? 

 

4. Hur utmärker sig varumärket och varför har detta sätt valts? 

 

5. Vilka kanaler prioriterar ni när ni skall marknadsföra varumärket? 

 

Outsourcing av reklam 

6. Hur stor del av er marknadskommunikation produceras internt respektive av externa 

aktörer? 

 

7. Vilken typ av marknadsföring ”outsourcar” ni? 

 

8. Hur resonerar ni vid val av externa leverantörer, exempelvis reklambyråer?  

 

9. Vilka kriterier användes vid val av externa leverantörer?  

 

10. Hur formulerades kravspecifikationen för val av externa leverantörer? 

 

Marknadskommunikation 

 

11. Vad fokuserar marknadskommunikation på? 

 

12. Hur skiljer ni på marknadskommunikationen när det gäller informativa produkter 

kontra transformativa produkter? 

 

13. Vilka verktyg använder sig Electrolux av i sin marknadskommunikation för att fånga 

konsumenters uppmärksamhet?  

 

14. Hur vet ni vilka verktyg som lämpar sig bäst att användas? 

 

15. Hur går ni tillväga vid matchning av målgrupp och kanal? (Direkt-/indirekt 

matchning?) 

 

16. Hur går målgruppsanalysen till och vilka ansvarar för den? 
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17. Hur kombinerar Electrolux budskap och kanal när det gäller att så effektivt som 

möjligt nå ut till sin målgrupp? 

 

18. Hur skiljer sig marknadskommunikation åt när det gäller högengagemangsprodukter 

respektive lågengagemangsprodukter? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi 

och informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap 

och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 

 

På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas 

framtida behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. 

Ämnesintegration, helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en 

närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 

 

Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 

förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära 

sig om samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får 

möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om 

de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar 

finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, 

som vill analysera behov av och krav på organisationers information för att designa deras 

innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att 

analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för 

god IT-användning i företag och organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 

utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 

tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som 

företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på 

inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket 

bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade 

grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. 

Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är 

institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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