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Sammanfattning 
 
I vår uppsats, ”Marknadsundersökning, Produkter för hästsporten”, har vi tagit upp de 
teoretiska faktorer som vi anser påverkar en kunds köp av en produkt. Vi har samarbetat med 
företaget Becare i Karlstad, som har idén om en ny produkt som är till för att kyla och värma 
hästars ben.  
 
Vi inleder uppsatsen med att ta fram de problemställningar som vi ser är de största för 
lanseringen för den nya produkten. Vi vill se hur de aktiva använder kylande och värmande 
produkter idag, samt urskilja eventuella skillnader mellan de olika hästsportgrenarna. Syftet 
med uppsatsen är att undersöka markanden för Becares nya produkt och utifrån det hitta 
företagets målgrupp, samt vilka marknadskanaler de ska använda sig av.  
 
Metoden för undersökningen är kvantitativ och vi har besökt 80 aktiva ryttare och kuskar i 
Värmlands Län och delat ut en enkät, bifogad som bilaga 1. Uppsatsen innehåller främst 
primärdata då ingen tidigare av oss känd undersökning gjorts i detta ämne. 
  
Vi har sett på hur kunder uppfattar en ny produkt, samt vad som gör dem lojala till 
varumärken och produkter. Teorin innefattar även referensgrupper som kunden relaterar till, 
samt de marknadskanaler, som finns tillgängliga för företaget. Vi har även sett på vilka 
strategier som företaget ska använda sig av för att nå ut till återförsäljare och slutkunder.  
 
I kapitlet för empiri har vi lagt fram resultatet av undersökningen. Vi har tittat på köns- och 
åldersfördelning, samt skillnader i användandet av kylande och värmande produkter i trav- 
respektive ridsporten. Resultatet visar även hur respondenterna upptäcker nya produkter samt 
vilka de refererar till. 
 
Vi har analyserat och jämfört hur empirin stämmer överens med teorin och redovisar 
resultatet i samma ordning som teoriavsnittet. Vi har kommit fram till att Becares målgrupp är 
personer upp till 30 år gamla, oavsett hästsportgren, eftersom dessa är benägna att byta 
produkter ofta. Becare bör använda sig av seriösa återförsäljare och för att nå ut till sina 
slutkunder bör de satsa på annonsering i facktidningar och personlig försäljning till sina 
återförsäljare. On-line marknadsföring är inte det bästa verktyget för att nå alla kunder, men 
ju yngre kunderna är desto oftare finner de sina produkter på Internet. Sponsring är ett bra 
verktyg för marknadsföringen av denna produkt, då det är många som känner tilltro till en 
produkt om den används av professionella ryttare och kuskar.  
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1 Inledning 
 
Med denna inledning vill vi förklara bakgrunden till uppsatsen och varför vi valt just detta 
ämnesområde. Vi ger en introduktion till problemområdet och uppsatsen syfte, därefter följer 
en kort disposition för att ge en övergripande bild av uppsatsen.   
 
 

1.1 Bakgrund  
 
Idén till vår uppsats kom vid universitetets marknadstorg i januari i år. Entreprenörsföretaget 
Becare från Karlstad presenterade där sitt företag. Deras tankar och idéer att utveckla sitt 
nuvarande sortiment till en produkt som kunde användas inom hästsporten intresserade oss.  
Vi båda är aktiva inom hästsporten såväl yrkesmässigt som på fritiden. Vår inriktning var att 
skriva inom området för marknadsföring och valet att skriva för Becare kändes helt rätt för 
oss.  
 
Företaget Becare finns i Karlstad och saluför ett ryggförband för människor med, enligt 
företaget, unika termiska egenskaper. Det anatomiskt utformade ryggförbandet är fyllt med 
gelé som både kan kylas och värmas. Vid användning av ryggförbandet kan man uppnå 
minskade muskel-, nerv- och skelettsmärtor. Produkten används även mot överansträngda 
muskler och svullnader. För att uppnå värme används mikrovågsugn i rekommenderat antal 
sekunder och för kyla används frys (www.becare.se).  
 
Inom aktiv hästsport används både kylande och värmande produkter till hästen ben. 
Vanligtvis används sådana preparat eller produkter efter träning och i samband med skada. 
Tanken växte hos företaget Becare att deras unika produkt har exakt de egenskaper som 
används inom hästsporten. Då skulle en och samma produkt bli komplett med både kylande 
och värmande egenskaper. Hästprodukten finns i nuläget endast som idé. 
  

1.2 Problemformulering    
 
Marknaden för hästsportprodukter har ökat markant de senaste åren, det beror bl.a. på att 
antalet aktiva inom hästsport har blivit fler. Utbudet av produkter ökar också i takt med att de 
aktiva mer frekvent rör sig i andra länder och tar med produkter som de tycker är bra från den 
utländska marknaden.  
 
Jordbruksverket (2004) har i en undersökning uppskattat antalet hästar i Sverige till 283 100. 
Undersökningen visar att ¾ av alla hästar finns inom större tätorter och tätortsnära områden. 
Inom det område som vår marknadsundersökning baseras på, Värmlands Län, finns 12 500 
hästar. Vår önskan med marknadsundersökning är att den ska säga något om en stor 
population. Det stickprov som vi valt ut hoppas vi ska likna populationen i fråga i alla 
relevanta drag.  
 
Eftersom produkten inte finns på marknaden ännu, utan bara som idé, blev utgångspunkten att 
genomföra en marknadsundersökning. Detta för att få en bild av hur användandet ser ut för 
liknande produkter, d.v.s. produkter som används för att antingen kyla eller värma hästens 
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ben. En marknadsundersökning används ofta för att försöka förstå marknaden och dess 
aktörer. Genom att skapa förståelse för varför marknaden fungerar som den gör, kan ett 
företag bättre anpassa sin verksamhet till marknadsaktörernas olika behov. Förhoppningen är 
att marknadsundersökningen ska kunna användas som ett styr- och planeringsinstrument för 
företaget och dess ledning i deras fortsatta arbete med idén.  
 
Vi är intresserande att undersöka marknaden för kylande och värmande produkter för en hästs 
ben. En annan frågeställning är hur stor del av de aktiva inom hästsporten som använder 
kylande och värmande produkter till hästen ben. En liknande undersökning har enligt vår 
kännedom inte gjorts tidigare. Därför är en annan intressant frågeställning att utreda om 
produkterna används flitigare inom en specifik gren. 
  
Efter att ha ringat in vår målgrupp är vi givetvis intresserade av hur vi når dessa grupper. 
Köpbeteendet för gruppen är avgörande att förstå, t.ex. vid produktlanseringen. Vi vill veta 
vilka kanaler kunden använder sig av att finna sina önskade produkter. Detta för att företaget 
ska kunna sätta ihop eventuella marknadsföringskampanjer för rätt kundgrupp. Intressant är 
också att veta om kunderna är priskänsliga eller om det är andra kriterier som är viktigare för 
den funna gruppen. Intressant är även att se om det finns skillnader på användandet av dessa 
produkter mellan olika grenar, ex trav och ridsport. 
 

1.3 Syfte    
 
Syftet med marknadsundersökningen är att undersöka marknaden för Becares nya produkt. I 
detta ingår att hitta målgruppen för produkten, undersöka gruppens priskänslighet, undersöka 
användningen av befintliga produkter samt se på vilka marknadskanaler och strategier som 
företaget bör använda sig av.  
 

1.4 Avgränsning 
 
Vår undersökning är baserad på aktiva inom någon form av hästsport på närområdet, d.v.s. 
Värmlands län. I och med denna geografiska avgränsning har vi inte nått ut till samtliga 
hästsporter.  
 

1.5 Uppsatsens disposition  
 
Vi hoppas att vår uppsats ska vara lätt att läsa och intressant för Er läsare. För att förtydliga 
vårt upplägg av uppsatsen följer här en kort presentation av de nästkommande fem kapitel 
som uppsatsen består av. 
 
Andra kapitlet behandlar vårt val av metod som ger en beskrivning på det tillvägagångssätt vi 
har valt och varför. 
 
I det tredje kapitlet förklarar vi teorier som kan visa på t.ex. speciella kundbeteenden och med 
vilka kanaler företaget kan kommunicera med marknaden.    
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Uppsatsens fjärde kapitel utgörs av empiri, i vårt fall en sammanställning av våra insamlade 
enkäter från aktiva inom någon form av hästsport. Enkäten som helhet finns som bilaga till 
uppsatsen.   
 
I det femte kapitlet analyserar vi undersökningen genom att jämföra teorin med 
undersökningens resultat. 
 
I sjätte kapitlet presenteras vår slutsats och ger rekommendationer till Becare som är baserade 
på vårt slutgiltiga resultat. 
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2 Metod     
 
I detta avsnitt redogör vi för vårt val av metod och presenterar hur vi praktiskt har genomfört 
undersökningen. Vi valde att utgå från en kvantitativ ansats och använde oss av 
besöksenkäter för undersökningen. 
___________________________________________________________________________ 
 

2.1 En beskrivande marknadsundersökning   
 
Produkten från Becare ska vända sig till utövare inom hästsporten, men finns ännu inte på 
marknaden utan endast som idé. Produktens unika egenskaper är att den kan användas både 
för att värma och kyla hästens ben och kan därför tillgodose två användningsområden i en och 
samma produkt. Det som kändes mest rätt att göra i detta tidiga skede för innovationen var en 
markandsundersökning. Vi ville se hur användandet ser ut för liknande produkter inom 
hästsport idag.  
 
En marknadsundersökning är enligt Christensen et al. (2001) vanligtvis en beskrivande 
undersökning. Med det menas att ett tillstånd undersöks vid en given tidpunkt, det vill säga vi 
vill undersöka hur användandet av kylande och värmande produkter för hästar ser ut för 
tillfället. En beskrivande undersökning används, enligt Christensen et al. (2001), om det redan 
finns god kännedom om ett marknadsproblem, men att det saknar en uppdaterad, klar och 
tydlig bild. Vi tyckte att det stämde bra in på vår problembild för undersökningen.  
 
Det som skiljer informationen i en marknadsundersökning från annan information är enligt 
Christensen (2001) att den systematiskt samlats in, analyserats och tolkats. Det ska göras med 
utgångspunkt från ett specifikt och definierbart marknadsföringsproblem. 
 

2.2 Undersökningsmetod  
  
Efter att vi studerat metodböckerna av Jacobsen (2002) och Christensen et al. (2001) ser vi att 
det finns tre typer av undersökningsmetoder. Dessa är den kvantitativa, kvalitativa och en 
kombination av dessa metoder. Vilken som används beror på vad man vill undersöka och 
varför. Det styrs också av undersökningens syfte och hur frågeställningen är utformad. Nedan 
följer en kort presentation av metoderna och därefter vilket tillvägagångssätt vi har valt till 
marknadsundersökningen och varför.    
 
Då en kvantitativ undersökning genomförs registrerar man framför allt siffror och fokuserar 
på mängd, antal och frekvens hos använda variabler. Dessa ska sedan kunna analyseras och 
bearbetas statistiskt. Analysen är främst inriktad på att upptäcka, fastställa och mäta samband 
mellan olika variabler (Christensen et al. 2001). Metoden är mest lämplig när vi har ganska 
god förhandskunskap om det ämne vi undersöker, samt när problemställningen är relativt klar 
(Jacobsen 2002). 
 
En undersökning av kvalitativ karaktär utgörs främst av ord, text, symboler och handlingar 
där tingens underliggande mening och innebörd fokuseras. Helhetsförståelsen och 
sammanhanget är därför viktigare än delarna (Christensen et al. 2001). Den kvalitativa 
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metoden är ofta lämplig för att skapa större klarhet i ett oklart ämne. Den är i regel avsedd att 
få fram hur människor tolkar och förstår en given situation (Jacobsen 2002). 
 
Till vår undersökning har vi valt den kvantitativa metoden, då den passade bäst in för att 
kunna uppfylla vårt syfte. Vi vill veta hur de individuella synpunkterna ser ut och om vi kan 
hitta något mönster i användningen. Detta gör vi bäst genom att fråga ett stort antal aktiva 
inom hästsporten och med god spridning. Nackdelen med den kvantitativa metoden för oss är 
att metoden inte ger utrymme för några djupare tankar, diskussioner och förslag från 
respondenterna, och undersökningen kan då få en ytlig prägel. 
 

2.3 Datamaterialet till undersökningen   
 
Den information som samlas in i samband med en undersökning kan delas in i två kategorier, 
primärdata och sekundärdata. Skillnaden ligger i var informationen kommer ifrån. Primärdata 
är data som vi själv har samlat in direkt från personer eller grupper av personer, genom 
exempelvis enkäter, intervjuer eller observationer. Sekundärdata baserar sig däremot på 
upplysningar som andra har samlat in (Jacobsen 2002). Enligt Jacobsen (2002) är det en 
fördel att använda sig av både primär - och sekundärdata i sin undersökning, eftersom de kan 
kontrollera varandra. Olika data som stödjer varandra kan styrka resultatet av en undersökning 
eller användas för att ställa olika upplysningar mot varandra. 
 
I många fall kräver marknadsundersökningsproblemet mer information än den som redan 
finns tillgänglig, alternativt är inte den information som finns att tillgå anpassad till de 
specifika önskemålen. Då kan ny information, så kallad primärdata, behövas samlas in 
(Christensen et al. 2001).  
 
Den största fördelen med primärdata är att information som är anpassad till 
undersökningsproblemet samlas in. Dessutom är informationen aktuell, vilket inte alltid är 
fallet med sekundärdata. Ytterligare en fördel är att, enligt Christensen et al. (2001), vi vet hur 
tillförlitligt materialet är, eftersom vi själva har samlat in det.  
 
I vår insamling är det primärdata som ligger till grund för undersökningen.  
Undersökningsproblemet är så pass speciellt att vi inte kunde hämta relevant sekundärdata 
som kunde användas eller komplettera vår undersökning. För oss har också tidpunkten en stor 
betydelse eftersom det är viktig vad som är gångbart just nu och hur marknaden ser ut. Därför 
var det självklart att vår undersökning skulle bestå av primärdata så att vi fick svaret på exakt 
det vi ville veta så att analysen av marknadsundersökningen skulle blir så tydlig som möjligt.  
 

2.4 Enkätundersökning     
 
Vi har valt att använda kvantitativ enkätundersökning och en så kallad besöksenkät. Med 
besöksenkät menas att vi själva söker upp respondenten och lämnar fram enkäten personligen.  
Den är självadministrerande, det vill säga enkäten fylls i och administreras av respondenten 
själv.  
 
Fördelar med en besöksenkät är enligt Christensen et al. (2001) är att svarsfrekvensen är 
mycket hög, till skillnad om vi skulle valt att skicka ut enkäterna per post eller e-post. De går 
fort att genomföra om man befinner sig på rätt plats och intervjuaren kan snabbt informera 
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och reda ut om det skulle uppstå några oklarheter. Nackdelarna kan vara att det är svårt att 
ställa känsliga frågor till respondenten.  
 
I enkäten har vi mestadels använt oss av slutna frågor, med givna strukturerade 
svarsalternativ. Vi har i de slutna frågorna strävat efter att få så heltäckande svarsalternativ att 
samtliga respondenters uppfattningar finns representerade. Vid utformningen av frågorna i 
enkäten har vi använt oss av Christensen et al. (2001).  
 

2.5 Urval       
 
Vår population består av aktiva ryttare och kuskar inom ridsport och travsport. Vi vänder oss 
inte till personer som rider på ridskola eller hjälper till med någon häst utan grundar sig på att 
personen äger eller har häst i aktivt i träning.  
 
Som vi i inledningen berättade finns i Sverige idag 283 100 hästar varav 12 500 i Värmland. 
Eftersom det inte är praktiskt genomförbart att göra en totalundersökning är vårt urval baserat 
på aktiva i området Värmland och urvalet ur populationen bestod av 80 aktiva och urvalet 
skedde slumpmässigt. De hästsportgrenar som faller bort vid denna undersökning är 
galoppsporten, som i detta område är i stort sett obefintlig, och även fälttävlan. De grenar som 
vi i första hand har grundat vår undersökning på är aktiva inom dressyr, hoppning och trav.  
 

2.6 Tillvägagångssätt      
 
Vi utarbetade enkätmaterialet med hjälp av ett antal flervalsfrågor. Eftersom inte produkten 
finns ännu valde vi att inte nämna några frågor om produktens blivande egenskaper i enkäten 
utan endast koncentrera oss på att få veta så mycket som möjligt om användarmönstret idag. 
Enkäterna har vi delat ut bland aktiva inom någon form av hästsport runt Karlstad med 
omnejd. I och med att vi själva har delat ut enkäterna vet vi att vi har haft 100 % 
svarsfrekvens bland vårt urval. Ingen av de vi har tillfrågat har avböjt sig att svara på 
frågorna. I och med detta har vi även fått veta hur många som inte överhuvudtaget använder 
kyl och värmande produkter. Om vi hade skickat ut enkäterna kan risken vara att de inte hade 
svarat alls. Vi hoppas i och med detta att resultatet från urvalet ska likna populationen.  
 
Efter att ha samlat in 80 enkätsvar har vi sammanställt materialet som vi presenterar i kapitel 
fyra innehållande empiri. I kapitlet efter har vi analyserat empirimaterialet och därefter lämnat 
våra rekommendationer till Becare. Empirin presenteras med indelning i trav- och ridsport, 
utefter varje fråga. Vi tar även åldersfördelningen i beaktande. Analysen sker efter rubrikerna 
som vi har i teoriavsnittet och kopplas samman med empirin för att skapa en röd tråd. 

2.7 Undersökningens pålitlighet     
 
Undersökningens validitet och reliabilitet bör ges stor uppmärksamhet och granskas kritiskt, 
det är viktigt att materialet är pålitligt. Om vår kvantitativa marknadsundersökning skulle ge 
ett mätvärde som motsvarar det verkliga värdet är undersökningen är fullständigt valid enligt 
Christensen et al. 2001. Med det verkliga värdet menas det värde som finns hos en variabel 
hos vår population, som består av aktiva ryttare och kuskar inom ridsport och travsport. Vi har 
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i så fall mätt det vi avser att mäta med perfekt precision. För att uppnå validitet bör det vara så 
att man oberoende av mätmetod kommer fram till liknande resultat.  
 
Då en mätning är helt pålitlig ska man uppnå samma resultat när samma mätmetod används 
vid upprepade mättillfällen. Enligt Söderlund (2005) avser reliabilitet hur mycket avvikelse 
som finns mellan det observerade värdet och det verkliga värdet på grund av slumpmässiga 
mätfel. Med ett slumpmässigt mätfel menas att tillfälliga avvikelser mellan det observerade 
värdet och det verkliga värdet, vilka ger upphov till resultat som ändras om man skulle göra 
mätningen en gång till.  
 

2.8 Egen kritik     
  
Då vi endast genomfört en kvantitativ undersökning så får vi ta hänsyn till de nackdelar som 
detta medför. Vi har inte fått några djupare svar på vilka nya produkter som skulle vara 
önskvärda på marknaden, utan endast ett ytligt svar på om något saknas eller inte. Eftersom vi 
använt oss av slutna frågor så finns risken att vi har missat alternativ som skulle kunna vara 
viktiga i konsumentens synvinkel. 
 
Åldersindelningen är lite skev i enkäten, detta beror på att vi tror att de som är under 18 
påverkas i större grad av föräldrar och andra än de som är äldre. De som är över 50 tror vi har 
en större tilltro till sig själva och därför väljer produkter med liten eller ingen påverkan från 
andra. Anledningen till att åldersfördelningen är upplagd på detta vis är att vi ville ha 
möjligheten att titta på dessa skillnader i attityd. 
 
Vi har även problem med att se hur konsumenten reagerar genom en kvantitativ 
undersökning. I efterhand ser vi att, för att kunna analysera konsumentens beteende, hade det 
varit bättre med en kvalitativ undersökning. 
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3 Teori 
 
I detta kapitel beskriver vi den teoretisk referensram som används för att besvara uppsatsens 
problemformulering. Vi beskriver bl.a. kundens beteenden och vilka kanaler som finns för 
företaget att nå ut till kunderna. Avsnittet om kundbeteende är till för att ge en överblick på 
hur konsumenten fungerar och har inget mer syfte i denna uppsats än att sätta in läsaren i 
hur kunden fungerar. 
 
 

3.1 Konsumentbeteende 
 
Konsumentens beteende kan definieras som en samverkan mellan kognition, känslor, 
beteende och aktuella händelser kring konsumenten. Definitionen av konsumentbeteende 
består av dessa delar och gör konsumentens beteende dynamiskt (Peter & Olson 2005).  
 
De känslor som spelar in när konsumenten ska göra ett val är svåra att definiera. Peter och 
Olson (2005) menar att känslorna är automatiska och kan inte påverkas, det innebär att de kan 
dyka upp i alla möjliga situationer och kan frammanas av konsumentens kognition. Trots att 
känslorna kommer automatiskt finns endast ett fåtal känslor från grunden, som t.ex. vilka 
smaker man föredrar. Andra känslor utvecklas med tiden och är inlärda. Enligt Peter och 
Olson (2005) så innebär kognition alla mentala processer, tankar och åsikter. Det är en 
medveten process som innebär att konsumenten uppfattar problem och hittar olika 
lösningsalternativ. Den största processen är att konsumenten kan tolka och förstå olika 
aspekter av personliga upplevelser. Därmed får konsumenten hjälp med att skapa sig en 
uppfattning som representerar tolkningen av det stimuli som de möter. 
 
Kognition används för att skaffa sig en förståelse för hur situationen ser ut och skaffa sig 
personlig erfarenhet. Hur relationen affekt och kognition fungerar är inte fastställd, men ett 
sätt att bedöma situationen är att de båda är oberoende av varandra vilket hävdas av Peter och 
Olson (2005). Samtidigt menar de att reaktioner på omgivningen kan påverka hur man 
uppfattar saker. Kognition och affekt påverkar hur personen ser på nya varor och de påverkar 
även hur personen beter sig i olika köpsituationer (Peter & Olson 2005). Figur 1 ovan visar 
hur de olika faktorerna inom konsumentbeteendet påverkar varandra samt hur de relaterar till 
varandra. 

                                               
Figur 1 Konsumentbeteende (Källa: Peter & Olson 2005) 

 
Intentioner
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3.2 Kundlojalitet     
  
Enligt Söderlund (2001) tycker många att kundlojalitet är den enda, eller den viktigaste, vägen 
till framgång för ett företag. Vi kommer här att titta närmare på vad som kännetecknar en nöjd 
kund, vad som är utmärkande för kundlojalitet och om det leder till högre lönsamhet för 
företaget.  
  
Följande definition för kundlojalitet är hämtad från Söderlund (2001 sid. 29) och tar fasta på 
kundens lojalitet till ett varumärke:  
 

Kundlojalitet är individens tendens att fortsätta – över tiden – att uppvisa samma 
beteende som tidigare uppvisats i liknande situationer, till exempel att fortsätta 
köpa samma varumärke och produkt i samma butik varje gång individen har 
behov av samma eller liknande varumärke eller produkt.  

 
Söderlund (2001) menar att kundlojalitet har hamnat mer och mer i centrum under senare år. 
En fokusering på befintliga kunder blir naturlig när flertalet produkter på marknaden blir allt 
mer lika och ska konkurrera om samma kunder.  
 

3.2.1 En nöjd kund 
 
Ett vanligt uttryck är att den nöjda kunden är lojal enligt Söderlund (2001) och en vanlig 
förklaring till kundlojalitet är att kunden är nöjd. Men det är flera faktorer som styr. 
Kundnöjdhet avser en attityd, det vill säga ett tillstånd i kundens huvud. I regel avser 
kundnöjdhet också kundens sammanfattande omdöme av ett visst objekt – ett omdöme som 
uppstår när kunden väger ihop alla intryck av objektet (Söderlund 2001). 
 
Att kunden blir nöjd inträffar enligt Jobber (2001) när den upplevda nyttan matchar eller 
överträffar förväntningarna. Förväntningar byggs upp på tidigare erfarenheter av produkten 
eller företaget, reklam eller vad vänner och bekanta har sagt om produkten. Det är därför 
viktigt för ett företag att inte lova för mycket i sin marknadsföring så att för höga 
förväntningar byggs upp vilka sedan inte kan uppnås. Det kan i så fall leda till kraftigt 
missnöje.  
 
I figur 2 presenteras en modell för kundnöjdhet som vanligtvis benämns som Kano-modellen. 
Modellen förklarar sambandet mellan kundens baskrav och det lilla extra som gör att 
förväntningarna överträffas.  
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Figur 2 Kano-modellen (Källa: Jobber 2001, omarbetad)   
 
Grundläggande faktorer, ”Must be”: Dessa faktorer kommer enligt Jobber (2001) att orsaka 
ett missnöje om de inte fullgörs men inte orsaka kundnöjdhet om de uppfylls. Kunden 
betraktar dessa som nödvändiga förutsättningar och tar för givet att de finns och de 
grundläggande faktorerna upprättar ett lägstavärde. 
  
Prestationsfaktorer, ”More is better”: Faktorerna som gör kunden nöjd, om prestationen är 
hög, orsakar ofta missnöje om prestationen är låg. Typiskt för dessa faktorer är att de är direkt 
kopplade till kundes uttalade behov och förväntningar och ett företag bör anstränga sig för att 
vara starka gentemot konkurrenterna med hjälp av dessa faktorer (Jobber 2001).  
 
Spänningsfaktorer och tillfredställare, ”Delighters”: Faktorer som förhöjer kundnöjdheten, 
om de levereras men inte orsakar missnöje om de inte levereras. Dessa faktorer förvånar 
kunden enligt Jobber (2001) och gör att kunden blir nöjd. Genom att använda dessa faktorer 
kan ett företag särskilja sig från sina konkurrenter på ett positivt sätt.  
 

3.2.2 En lojal kund 
 
Lojalitet utgår från en aktör med någon slags vilja. Lojalitet förutsätter också någon typ av 
objekt, en produkt eller en tjänst, till vilken aktörens vilja riktar sig. Lojalitet avser också ett 
förhållande över tiden. Det grundläggande antagandet som ligger bakom de flesta satsningar 
på ökad kundlojalitet är enligt Söderlund (2001) att lojalitet leder till lönsamhet. Om vi pratar 
om en kund vilket det är i vårt fall kan kunden vara lojal till flera olika objekt. Vanligast är 
varumärketslojalitet och butikslojalitet.  
 
Ibland används även icke köprelaterade beteenden som indikatorer på lojalitet i 
beteendedimensionen. Vanligast är antagligen i vilken utsträckning kunden rekommenderar 
erbjudandet till andra kunder, ”word-of-mouth”. En del menar att det är just när kunden 
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sprider information till omgivningen som lojaliteten kan anses vara särskilt hög. Kunden har 
då blivit ambassadör för produkten (Jobber 2001).  
 
Enligt Söderlund (2001) förväntas en kund ta olika steg över tiden i relationen till ett 
varumärke. I det första steget finns ingen speciell lojalitet till märket och kunden kan lika 
gärna köpa något annat märke. I nästa steg har kunden blivit nöjd med märket och relationen 
som innebär att märket köps vid upprepade tillfällen. I följande steg fördjupas relationen 
mellan kunden och varumärket ytterligare; nu börjar kunden få starka känslor för märket. 
Efter detta kan ett ytterligare steg tas i relationen som innebär att kunden är stolt över att 
använda märket och det börjar spela en viktig roll i tillvaron. Det blir helt enkelt svårt att vara 
utan märket. Förtroendet är nu stort och kunden tvekar inte att rekommendera märket till 
andra.  
 

3.3. Subkulturer 
 
Subkulturer är enligt Fill (2002) distinkta grupper i samhället, som i stort lever som ”alla 
andra” men som har ett speciellt intresse eller yrke som särskiljer dem från de andra. 
Subkulturer kan delas in efter geografi, ålder, intressen, religion, vissa beteenden m.m., vilket 
kallas segmentering och är till för att dela upp en massmarknad i mindre och hanterbara 
grupper. 
 
Subkulturer kan analyseras i flera steg, där man börjar med en stor grupp människor, t.ex. ett 
helt land och sedan bryter ner gruppen i flera mindre delar, t.ex. efter demografiska 
förhållanden. Efter att man segmenterat samhället efter de olika subkulturer man kan hitta, så 
kan företaget positionera sin produkt på marknaden och då har de även funnit sin målgrupp 
(Fill 2002).  
 

3.3.1 Åldersgrupper 
 
Olika åldersgrupper uppfattar omgivningen på olika sätt och har ofta olika värderingar. De 
kan delas upp i tonåringar, babyboomers och den mogna marknaden (Peter & Olson 2005). 
 
Tonåringar handlar, enligt Peter och Olson (2002) mest till sig själva och söker efter de 
märken som de ser i annonser och på tv. Det är i tonåren som man bygger upp ett 
förhållningssätt till de olika märken som finns på marknaden. Tonåringar handlar mest till sig 
själva eller till den närmsta familjen. 
 
Babyboomers är personer som är födda mellan 1946 och 1964. Dessa personer har en god 
ekonomi och spenderar mycket pengar. Detta är en mycket diversifierad grupp, men man har 
ändå lyckats hitta några karaktäristika som knyter samman gruppen. De är oftast 
individualister samtidigt som de har en gammaldags känsla för familjen och deras behov. En 
stor del i denna grupp har en genuin utbildning och generellt sett har de ganska små familjer, 
vilket tillsammans med deras goda ekonomi skapar en stark marknad för fritidsrelaterade 
varor och tjänster (Peter & Olson 2005). 
 
Den mogna marknaden definieras som personer över 55. Denna marknad är också väldigt 
diversifierad på grund av det stora åldersspann som definierar gruppen. Personer som är runt 
55 har väldigt olika behov och intressen än vad en person på 80 år har. Denna åldersgrupp 
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ökar hela tiden, speciellt som gruppen av babyboomers börjar göra övergången till den mogna 
marknaden, vilket gör att dessa människor är en växande marknad och därigenom kommer 
produkter som riktar sig mot en äldre målgrupp att öka på marknaden. Detta är produkter som 
främjar hälsan och möjliggör ett aktivare liv för de äldre (Peter & Olson 2005). 
 
Enligt ovanstående grupper faller de som befinner sig i åldrarna 20-30 bort. Dessa är dock 
trogna till de märken som de valde ut i tonåren men att de inte letar efter speciella märken 
längre, utan ser till produktens kvalitet och utseende mer än till varumärken (Peter & Olson 
2005). 
 

3.3.2 Kön 
 
Ibland kan även kön ses som en subkultur, i samband med inköp reagerar de olika könen på 
olika sätt och därför kan information kring detta vara bra att ha. Kvinnor anses vara mer 
generösa och mindre dominanta än män och de behandlar sina ägodelar på olika sätt. Män 
värderar ägodelar som visar status och dominans medan kvinnor värderar ägodelar som 
skapar en social gemenskap och samarbete. På grund av detta kan det vara idé att välja olika 
strategier vid marknadsföring mot män och kvinnor (Peter & Olson 2005). 
 

3.3.3 Referensgrupper 
 
En individ tillhör många typer av grupper på en och samma gång, det är familjen, vänner och 
arbetskamrater med flera som bildar dessa grupper.  En referensgrupp kan inkludera en eller 
flera människor och används som en bas för jämförelser eller referenser när individen ska 
skapa sig en uppfattning gällande en produkt. Denna referensgrupp kan vara verkliga personer 
i individens närhet eller symboliska personer såsom sportkändisar eller andra framgångsrika 
människor, de kan komma från samma sociala subkultur eller från en helt annan, beroende på 
hur individen vill uppfatta produkten eller hur tillverkarna vill att produkten ska uppfattas 
(Peter & Olson 2005). Referensgrupper kan delas in enligt tabell 1 nedan. 
 
 
 
Tabell 1 (Peter & Olson 2005) 
Formell/  
Informell 

Formella grupper har en definierad struktur, vilket de informella inte har. 

Primär/  
Sekundär 

Primära referensgrupper innebär direkt kontakt och möten medan de 
sekundära är grupper som man inte träffar, symboliska referensgrupper. 

 
Medlemskap 

Innebär att man måste ansöka för att bli medlem i denna formella 
referensgrupp. 

 
Aspirerande 

Människor som försöker få relatera till en speciell referensgrupp men som 
ännu inte lyckats, de kan ske inte är medlemmar ännu eller så har de inte 
hunnit skaffa sig en relation till gruppen i fråga,.  

 
Avståndstagande 

Detta är en referensgrupp som man inte känner att man vill sättas i 
samband med, och man tar avstånd från sådant som kan relateras till denna 
grupp. 
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Referensgrupper är mycket viktiga för konsumentens beteende men inflytandet varierar 
beroende på om det är en lyxvara eller en nödvändig vara som ska köpas. Vid köp av 
nödvändiga varor har referensgruppen en större påverkan på varumärket än på själva 
produkten, enligt Peter och Olson (2005) men vid köp av lyxvaror påverkar de både 
produkten och varumärket, dock är påverkan på produkten något starkare än påverkan på 
varumärket. 
 

3.3.4  Målgrupp 
 
Marknaden för ett företag är dess målgrupp. För ett företag som säljer sin produkt över ett 
större geografiskt område kan det vara problematiskt att veta exakt vem som köper produkten 
och hur man ska marknadsföra sig just för att nå ut sin sina befintliga och potentiella kunder 
(Arfvidsson et al. 2004).  
 
Målgruppen väljs ut utifrån de subkulturer man hittar i samhället, t.ex. kön, inkomst och 
fritidsintressen (Dotevall 1997). 
 

3.4 Distributionskanaler 
 
Att välja en distributionskanal är ett mycket långsiktigt arbete, detta beror på att det är svårt 
för företagen att återgå till tidigare kanaler eller att ändra sig igen till en annan 
distributionsform (Flodhammar & Nordensvärd 1989). Kedjans längd är beroende på hur 
många mellanhänder som krävs för att varan skall nå fram till slutkunden, vilket styrs av typ 
av företag och typ av slutkunder (Dotevall 1997). 
 
Vid val av distributionskanal bör företaget ta de fem funktioner som styr distributionen i 
beaktande. Dessa styr kostnaden för de olika alternativen för distributionen och företaget bör 
väga alla alternativ med hjälp av dessa faktorer innan de fattar sina beslut. Dessa faktorer 
innefattar, lagerhållning och kostnader för detta, transporter av varan, när och hur 
äganderätten ska överföras från säljare till köpare, samt vem som ska finansiera och stå för 
riskerna i samband med transporter och lagerhållning. 
 
De alternativ som finns när de gäller distribution och som kan värderas med hjälp av 
ovanstående faktorer är direktdistribution till kunden och distribution via en eller flera 
mellanhänder (Flodhammar & Nordensvärd 1989). Vid val av distributionskanaler finns olika 
strategier att välja på och de kommer att presenteras närmare i nästa stycke.  
 

3.4.1 Push- och pullstrategier 
 
Strategier handlar om riktningen, verktygen och implementeringen av organisationens 
önskvärda marknadskommunikation för att skapa en dialog med målgruppen. 
Marknadsföringsstrategi är beroende dels av resurser och de beslut som tas inom företaget. 
Det finns tre grundläggande marknadskommunikationsstrategier:  

1) Pull-strategier 
2) Push-strategier 
3) Profilstrategier (Peter & Olson 2005) 
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Figur 3 Marknadskommunikationsstrategier (Källa: Peter & Olson 2005) 
 
Figur 3 ovan visar de tre strategier som företaget/producenten har att välja på när de ska nå ut 
på marknaden. Dessa tre strategier exkluderar inte varandra. Push och pull strategier avgör 
riktningen av kommunikationen, antingen man går till kunderna eller får kunderna att komma 
till företaget. För att företaget ska kunna nå ut till sina återförsäljare bör de använda sig av 
push-strategi. De önskvärda återförsäljarna har flera sortiment i sina butiker och har egna mål 
som de vill uppnå, därför måste företagen vara aktiva i sitt arbete med att presentera sin 
produkt för återförsäljarna och därigenom använda sig av en push-strategi (Peter & Olson 
2005). 
 
Pull-strategi går, enligt Peter och Olson (2005), ut på att locka slutkunder till att köpa 
produkten och att skapa en medvetenhet om varumärket. Det krävs verktyg för att skapa och 
inarbeta kännedom om varumärket genom ett passande PR, men det tas upp i senare avsnitt. 
Nästa steg är att skapa positiva associationer med varumärket hos konsumenten. Även om 
företaget väljer att sälja sin produkt genom återförsäljare måste de anstränga sig för att få 
slutkunder att köpa deras vara. Om slutkunderna är intresserade av företagets produkter och 
känner igen företagets varumärke, skulle det väcka intresse hos återförsäljarna att ha det 
producerande företaget som leverantör. 
 
Profileringsstrategi marknadsför organisationen som helhet, och separata produkter eller 
tjänster är inte avgörande. Det gäller att skilja på företagets image och profil. Image är hur 
företaget uppfattas i nuläget. Företagets profilering är hur de vill uppfattas Det är viktigt att 
man ser till att få fram att det är hela företaget som marknadsförs så att kunden inte uppfattar 
situationen som att det bara finns en produkt inom företaget, då produkten associeras med 
företaget och vice versa (Fill 2002). 
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Figur 4 Kommunikationskanaler 
 
 
Figur 4 ovan visar kommunikationen mellan företaget/producenten, återförsäljare och 
slutkunder, samt vilka möjligheter det finns att distribuera sin vara. Företaget kan antingen 
sälja direkt till slutkunden eller via en eller flera återförsäljare och sedan till slutkunden.  
 
 
3.5 Marknadskommunikationsmix     
 
Med marknadskommunikationsmix menas, i snäv mening, endast de reklamkanaler som 
används eller finns tillgängliga för att kommunicera med nuvarande och eventuellt 
tillkommande kunder. Det kan vara exempelvis dagspress, utomhusreklam eller TV. I vid 
mening står marknadskommunikationsmixen även kallad promotionmix för all 
kommunikation med marknaden. Där ingår enligt Jobber (2002) bland annat annonsering, 
personlig försäljning, sales promotions, public relations, direktmarknadsföring och Internet 
och on-line promotion.  Vi kommer att presentera var och en av verktygen mera ingående och 
avslutar varje stycke med fördelar och nackdelar för respektive verktyg.  
 
 
Annonsering 
 
Enligt Fill (2002) är annonsering en betald form av ickepersonlig masskommunikation vilken 
erbjuder en hög grad av kontroll över budskapet för dem som utformar det. Annonsering är ett 
flexibelt verktyg som kan användas till att kommunicera till en nationell publik, likaväl som 
den kan riktas till vissa speciellt utvalda grupper. Även om kostnaderna för annonsering kan 
bli höga så blir kostnaden per nådd individ den lägsta av de olika verktygen i 
promotionmixen. Detta eftersom budskapet når så många människor.   
 
Fördelarna med annonsering är att det skapar uppmärksamhet och medvetenhet hos en stor 
grupp. Det är också bra att använda upprepad annonsering i tv och radio för att få en stor 
exponering av produkten. Nackdelarna är att det är opersonligt och saknar flexibilitet. 
Annonsering leder sällan till affärsavslut utan är mest till för att skapa medvetenhet (Jobber 
2001). 
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Personlig försäljning 
 
Personlig försäljning uppfattas traditionellt som ett verktyg vilket innebär kommunikation 
mellan två personer ansikte mot ansikte. Denna tvåvägskommunikation manar att säljaren kan 
identifiera speciella önskemål och problem av köparen och anpassa sin säljpresentation efter 
dessa önskemål. Syftet är oftast att informera, övertyga eller påminna en individ eller grupp 
att vidta, för den säljande parten, rätt åtgärder. Eftersom det rör sig om en personlig 
kommunikation mellan individer så finns det goda möjligheter att erhålla kontinuerlig 
återkoppling från den andra parten Mottagaren är oftast medveten om säljarens avsikter med 
sin argumentation och därför kan trovärdigheten bli lägre än vid andra försäljningsverktyg 
(Fill 2002).  
 
Personlig försäljning är bra då frågor kan bli besvarade direkt och varan eller tjänsten kan 
förändras för att passa kundens önskemål. Personlig försäljning är även positivt då man vill 
bygga en relation med kunden och leder ofta fram till köp, men är tyvärr förknippat med stora 
kostnader (Jobber 2001). 
 
 
Sales promotion   
 
Sales promotion kan ses som ett säljstöd till den traditionella försäljningen. Enligt Fill (2002) 
så innefattar sales promotion ett antal olika marknadsföringstekniker för att tillföra ett 
erbjudande extra värde, som t.ex. rabatter, tävlingar eller gratisprover. I likhet med 
annonsering är Sales promotion en ickepersonlig form av kommunikation men den har en 
större möjlighet till inriktning gentemot en mindre målgrupp. Fill (2002) anser att det är en 
kontrollerbar form av marknadsföring och kostnaderna är betydligt lägre jämfört med 
annonsering.  
 
Generellt sett är dock inte trovärdigheten särskilt stor eftersom det är, eller ska vara, lätt att 
identifiera den som betalar en kampanj. Sales promotion leder fram till snabba effekter som 
ofta innebär ökad försäljning (Jobber 2001).  
 
 
Public relations   
 
Public relations avsikt är att stimulera en icke personlig efterfrågan av produkter eller tjänster. 
Detta görs genom att synas i kommersiellt media som förhoppningsvis är av nyhetsvärde för 
en segmenterad målgrupps intresse. Dagligen skrivs artiklar om vad som är nytt och vad som 
händer i samhället. Det är många gånger ryktet och publicitet vid rätt tillfälle som styr om 
vissa företag lyckas med sin verksamhet eller inte. Public relations är det ett av 
kommunikationsverktygen som har ökat stort de senaste åren. Det ökande användandet av 
Public relations är en återspegling av den höga trovärdighet som är förknippad med detta 
verktyg (Jobber 2001).  
 
Enligt Jobber (2001) har public relations ofta hög trovärdighet eftersom informationen 
kommer från tredje part och man når flera läsare än traditionell annonsering. Nackdelen är att 
kontrollen på artikelns innehåll minskar då korrekturläsning inte alltid kan krävas. 
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Direktmarknadsföring  
 
Med direktmarknadsföring menas en marknadsföringsmetod som använder ett eller flera 
medier för att åstadkomma en mätbar reaktion eller transaktion. Medierna kan vara t.ex. press, 
radio, TV och direktreklam. Direktmarknadsföring kan ses som ett stöd till övrig 
marknadsföring och är en långsiktig metod för att skapa relationer med kunderna. 
Användandet av direktmarknadsföring har ökat i samband med den senaste tidens övergång 
från massmarknadsföring till mer personinriktad marknadsföring. Bland de 
direktmarknadsföringsmetoder som ökat kan nämnas, direkt riktad e-post, telemarketing samt 
Internet (Fill 2002).  
 
Det är större sannolikhet att kunden svarar på ett erbjudande om den är personligt riktad enligt 
Jobber (2001). Han menar att fördelen med direktmarknadsföring är att de kortsiktiga 
effekterna kan lätt mätas och att aktiviteterna är mindre känsliga för konkurrenter. Nackdelar 
är att svarsfrekvensen ofta är låg och att felaktig riktad reklam kan orsaka obehag hos kunden. 
 
On-linemarknadsföring   
 
Verktyget on-linemarknadsföring är mycket större än att bara upprätta en hemsida. 
Utvecklingen inom IT har inneburit nya möjligheter för marknadsföringen för varor och 
tjänster.  Men det krävs att företaget har god förståelse för hur kunderna använder sig av 
Internet.  Det är utformningen av hemsidan som avgör om ett köp kommer tillstånd. Hemsidor 
som är lätta att använda har större möjlighet att leda till försäljningsframgångar. De nya 
medierna har en potential att på ett självständigt sätt bli ett än mer interaktivt medium för 
kommunikation mellan kund och säljande företag (Echeverri & Edvardsson 2002).   
 
Jobber (2001) anser att det finns många fördelar med on-linemarknadsföring. Företaget når 
global räckvidd till relativt låga kostnader, att antal besök på hemsidan kan räknas och att 
kataloger och priser kan ändras snabbt och billigt. Det är ett bekvämt sätt för kunden att söka 
och att köpa produkter. 
 
Övriga verktyg  
 
I tillägg till ovanstående verktyg kan en marknadsförare använda sig av utställningar för att 
kommunicera med sin målgrupp. Utställningar kan vara mässor eller andra evenemang som är 
riktade till speciella målgrupper. Sponsring är ett annat effektivt kommunikationsverktyg. 
Enligt Jobber (2001) är sponsring inom sport den mest populära formen av sponsring i och 
med den stora publicitet som ges i media.    
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4 Empiri    
 
I detta kapitel redogör vi för vårt insamlade material som består av besöksenkäter. Vi har valt att 
presentera resultatet i form av diagram med tillhörande text för att det så tydligt som möjligt ska 
framgå vad som vi samlat in. Frågeformuläret som vi har använt oss åt finns i sin helhet som 
bilaga.   
______________________________________________________________________________ 
 

4.1 Fördelning rid- och travsporten   
 
Empirin är grundad på en kvantitativ undersökning bland 80 aktiva inom rid- och travsporten 
i Värmland. I och med att vi själva delade ut enkäterna till undersökningen vet vi att det inte 
blev något bortfall utan alla tillfrågade valde att svara.  Som vi förklarade i kapitel två ska de 
som har svarat på enkäterna uppfyllt kriteriet att de äger eller har häst i träning. De som 
endast rider på ridskola eller liknande finns inte med i denna undersökning.  
 
Av dem som besvarat enkäten har 30 % svarat att de är aktiva inom dressyr, 40 % inom 
hoppning och 18 % inom travsporten. På sista valet ”annat” har resterande 12 % svarat. De 
har då angett promenadridning, skogsridning, ridsport med islandshäst som sin inriktning.  
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Diagram  1 Åldersfördelning 
 
Diagram 1 ovan visar åldersfördelningen bland respondenterna. Som vi kan se så är personer 
mellan nitton och trettio i majoritet. Fördelningen mellan de övriga åldersgrupperna är relativt 
jämn, med undantag för dem över 51 som är underrepresenterade. I gruppen upp till 18 år 
finns endast ridsporten representerad medan den omvänt i gruppen över 51 endast finns aktiva 
inom travsporten. 
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I vissa sporter är fördelningen mellan könen snedvriden och som vi ser i diagram 2 kan är 
ridsporten en av dessa. Enligt diagrammet nedan är kvinnor i kraftig majoritet inom 
ridsporten, medan könsfördelningen i travsporten är mera jämt fördelad. 
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Diagram  2 Könsfördelning inom rid- och travsporten 
 
 
På frågan angående vilken nivå deras hästverksamhet var på hade vi tre alternativ i 
professionell, hobby & tävling och hobby & fritid.  
 
Professionell I vårt urval från den värmländska marknaden var 14 % aktiva på 

professionell nivå och hoppning, dressyr och travsporten var 
representerade med jämn fördelning. Kriteriet var att respondenten 
hade hästverksamheten som yrke.  

  
Hobby & tävling För valet hobby & tävling hamnade de allra flesta med 71 % av de 

tillfrågade, där hästen är i träning och tävlas frekvent eller bara 
någon gång per år.  

 
Hobby & fritid Resterade 15 % ägnade sin tid till aktivitet som inte bestod av 

tävling men träning i någon annan form. Det kan t.ex. vara 
skogsridning eller enklare form av dressyr eller hoppning.  

 
De professionella svarade att de vanligtvis har tre hästar eller fler i träning. För gruppen 
hobby & tävling varierade antalet hästar emellan 1-2 medan gruppen hobby & fritid var 
uteslutande en häst per person.  
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4.2 Användandet av kylande och värmande produkter  
 
I enkäten hade vi två frågor på hur den vardagliga användningen ser ut och då ville vi veta när 
respondenten använder kylande respektive värmande benprodukter till sin eller sina hästar. 
Kylande produkter kan vara att den aktive kyler sina hästars ben med kallt vatten. Den kan 
också vara någon form av kyllera, isbalsam eller kylande liniment. Med värmande produkter 
för hästens ben är det vanligast med lindor kombinerat med underliggande paddar eller 
liniment för ökad blodcirkulation. Möjligheten fanns att göra flera val då alternativet 
användandet vid skador inte kan utesluta ett annat. För att tydliggöra empirin kommer vi att 
göra uppdelningen ridsport och travsport.  
 

4.2.1 Ridsporten 
 
Inom ridsporten används både kylande och värmande produkter till hästar i träning och endast 
13 % av de tillfrågade svarade att de inte använde produkterna. Som framgår av diagram 3 är 
användandet stort både vid skador och efter extra hård träning. Den största gruppen användare 
inom ridsporten är dressyrryttarna och de använder kylande produkter efter extra hård träning 
och vid skador.  Många av dem använder värmande behandling dagligen samt efter extra hård 
träning. Detta görs för att hålla lederna mjuka samt vid skador. Männen var procentuellt sett 
inte lika aktiva när det gällde användandet av kylande såväl som värmande produkter, detta 
var genomgående för både hoppning och dressyr. 
 
Kvinnorna som ägnar sig åt hoppning är mer sparsamma när det gäller värmande produkter, 
trots detta finns det personer som använder värmande produkter dagligen. Man kan se en 
tendens till att de som ägnar sig åt ridning på en professionell nivå har ett större behov och 
förtroende till både kylande och värmande produkter. 
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Diagram  3 Kylande och värmande produkter inom ridsporten 
 
Några angav att de aldrig använde sig av kylande för att de inte visste vad det var bra för, 
någon annan för de trodde att det var onödigt. Några andra skäl till den uteblivna 
användningen fanns inte.  
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4.2.2 Travsporten 
 
Inom travet är användandet av produkter för både kyla och värme vanligt. Som diagram 4 
visar är en kylande användningen hög efter extra hård träning och i samband med skador. 
Värmande produkter är vanligare här efter all träning än inom ridsporten.  
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Diagram  4 Kylande och värmande produkter inom travsporten 
 
10 % sa sig inte använda sig av några produkter alls och en kommentar till det var att det var 
onödigt. Diagrammet visar att ingen svarade att de använde kylande dagligen utan att det 
endast användes i samband med träning eller skada.    
 

4.2.3 Hästens hållbarhet 
    
I undersökningen fanns en fråga med om de aktiva ansåg att det var nödvändigt att använda 
kylande respektive värmande produkter för hästens hållbarhet. I diagram 5 visas hur de aktiva 
inom sporterna ha svarat på denna fråga.  
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Diagram  5a Hästens hållbarhet, ridsporten                           Diagram 5b Hästens hållbarhet, travsporten 
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Inom ridsporten blev svaren att 56 % anser att dessa produkter är nödvändiga för hästens 
hållbarhet. Bland dem som svarat att produkterna är nödvändiga råder en jämn fördelning 
mellan de större sporterna dressyr och hoppning. 22 % har svarat vet inte och 22 % har svarat 
nej. Här finns heller ingen nämnvärd procentuell skillnad vad det gäller kön. 
 
I travsporten anses 72 % av de aktiva att produkterna är nödvändiga för hästarnas hållbarhet. 
Det är både professionella och aktiva inom hobby och tävling som svarat ja på denna fråga. 18 
% har svarat vet inte och endast 10 % tycker att det inte är nödvändigt.  
  

4.3 Produktens egenskaper     
 
I undersökningen hade vi en fråga som respondenten skulle svara fritt. Vi ville där veta om 
det fanns någon egenskap som de saknade hos befintliga produkter på marknaden i dag. 
Nedan citerar vi några egenskaper som framgick som önskvärda: 
 

Större förpackningar och lägre pris. 
 
Långvarig kyleffekt på produkt som går att ta med på tävling. 
 
Mindre kladd och önskvärt med produkter som är bättre för mina händer. 
 

Flera personer skrev att de önskade att det fanns testresultat, något slags bevis eller 
rekommendation från någon att produkten verkligen fungerar. De ville ha ett bevis på att 
produkten fungerar innan de var villiga att investera i något nytt. Om ett sådant bevis fanns 
var de villiga att köpa produkten och då hade priset mindre betydelse.  
 
En person angav önskemålet om en produkt som skulle vara enkel och snabb att använda. 
Anledningen till det var att om värmande användes under natten, skulle produkten snabbt 
kunna tas av eller sättas på av någon annan än hästägaren själv.  
 

4.4 Intresse för nya produkter    
    
Vi ska nu titta på det insamlande materialet angående hur respondenterna söker och tar till sig 
information om nya produkter. Här fanns möjligheten för respondenten att göra flera val och 
alternativen finner ni i diagram 6. Som val ”annat” har de tillfrågade svarat bl.a. sponsring, 
demonstrationer och att titta runt i butiker. Det som väcker respondenternas intresse mest för 
nya produkter är kollegor och bekanta samt annonser och reportage i tidningar. Något annat 
samband mellan sporterna finns inte förutom att de aktiva inom travsporten inte är 
representerande i sökandet efter information på Internet.  
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Diagram  6 Information kring nya produkter 
 
 
För att förstå varför en kund byter produkt och vad som är avgörande ställde vi frågan vad 
som var avgörande vid byte av produkt. Diagram 7 visar att rekommendationer och kvalitet är 
avgörande faktorerna då man ska byta leverantör eller produkt. Aktiva inom travsporten 
angav uteslutande kvalitet och rekommendationer som alternativ. I övrigt fanns inga 
avvikelser beroende på ålder eller kön. Det var ingen som hade angett något annat alternativ 
till byte av produkt.  
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Diagram  7 Avgörande vid byte av produkt 
 
 
Efter frågan vad som är avgörande vid produktbyte ville vi veta hur ofta de tillfrågade byter 
produktleverantör. De svarsalternativ vi använde oss av i denna fråga var inte lika konkret 
som de övriga. Svarsalternativen löd; byter ofta, ibland, sällan eller aldrig och resultatet visas 
i diagram 8. Inom ridsporten byter 50 % produktleverantörer ibland medan 45 % uppger att de 
byter sällan. Det är aktiva inom dressyr som byter ofta medan aktiva inom hoppning har 
mestadels svarat att de byter sällan.  
 
Aktiva inom travsporten är inte lika benägna att byta produkter, där 36 % byter ibland och 55 
% byter sällan. De som byter ofta är uteslutande kvinnor och detta gäller både för rid- och 
travsporten. Svarsalternativen byter ofta eller ibland domineras av åldersgrupperna upp till 30.  
 



 28

0

10

20

30

40

50

60

Byter ofta Ibland Sällan Aldrig

Pr
oc

en
t

Ridsport
Travsport

  
Diagram  8 Byte av produktleverantör 
 

4.5 Val av inköpsplats   
  
För att få veta mer om kundernas inköpsmönster av olika produkter till sina hästar ställde vi 
en enkel fråga var de köper sina produkter. Där svarade alla att de gjorde sina inköp i butik. 
20 % svarade att de även handlade på Internet. Av dem som uppgav Internet som inköpskanal 
var åldern upp till 30 dominerande. Av de tillfrågade under 18 år gjorde alla sina inköp på 
Internet. Dem som är aktiva inom travsporten gör för tillfället inte sina inköp via Internet. 
Någon hade angett köp av försäljare och köp direkt från grossist, som tillägg till butik och 
Internet.   
 
Efter frågan var kunden gör sina inköp ville vi veta vad som är avgörande vid deras val. Här 
gav vi kunden möjligheten att få välja flera svarsalternativ för att få ett mera sanningsenligt 
svar om kunden har flera avgörande faktorer. I diagram 9 nedan framgår att det är sortimentet 
och närheten till butik som påverkade respondenternas inköpsplats största grad.   
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Diagram  9 Vad påverkar val av inköpsplats 
 
Priset var också en stark faktor. Öppettider och service var inte så starkt påverkande. Servicen 
valdes främst av dem som har hästarna som yrke, de behöver ha bra produkter och få dem 
snabbt. Öppettider valdes främst av dem som har hästarna som hobby, och därmed har ett 
annat yrke och då endast kan handla efter att de slutat för dagen.  



 29

 

4.6 Produkter som används av kända hästsportprofiler     
   
Vår sista fråga i undersökningen var om respondenten kände större tilltro till en produkt om 
den används av någon känd hästsportprofil. Det framgick inte av frågan om hästsportprofilen 
är sponsrad eller använder produkten av annat skäl. I diagram 10 nedan visar vi resultatet av 
frågan.  
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Diagram  10 Tilltro till produkt om den används av en känd hästsportprofil   
 
Av urvalet visade det sig att 40 % kände större tilltro till en produkt om den skulle användas 
av en känd hästsportprofil. Den hästsportgren som kände mest tilltro var aktiva inom travet 
som hela 45 % svarade ja på denna fråga. 31 % svarade nej och de som sa sig inte vara 
påverkbara i denna fråga var först och främst hoppryttarna. De som inte kunde ta ställning till 
denna fråga och svarade ”vet inte” var resterande 29 %, och den utmärkande gruppen här var 
dressyrryttarna. 
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5 Analys 
 
I detta avsnitt utgår vi från resultatet från vår egna kvantitativa enkätundersökning. Här 
genomförs undersökningens analys genom att koppla samman den teori vi ansett relevant till 
ämnet med de svar vi fått från våra respondenter.  
 
 

5.1 Konsumentbeteende 
 
De flesta av våra respondenter handlar efter det som de anser vara de bästa produkterna, och 
deras bedömningskriterier är allt från pris till andra kvalitetsbestämmande faktorer. Detta 
anser vi vara en inlärd process som är skapad genom erfarenheter och vad andra har 
rekommenderat, det vill säga vad interaktionen med andra människor har haft för inverkan på 
respondenterna. De yngre respondenterna verkar ha ett annorlunda förhållningssätt till 
referensgrupper och priser vilket vi kan utläsa ur empirin. 
 
Då konsumentens beteende enligt Peter och Olson (2005) definieras som en samverkan 
mellan kognition, känslor, beteende och aktuella händelser kring konsumenten är det svårt att 
genom en kvantitativ undersökning se hur konsumenten egentligen tänker och reagerar. Som 
vi kan se i empirin är det framför allt interaktionen mellan människor som är avgörande för 
vilken produkt konsumenten väljer. Känslorna som styr processen har inte kunnat definieras 
genom vår undersökning. 
 

5.2 Kundlojalitet    
 
En kund upplever nöjdhet eller missnöjd med sin köpta produkt när objektets alla intryck har 
vägts ihop. Nöjdhet inträffar enligt Jobber (2001) när den upplevda nyttan matchar eller 
överträffar förväntningarna.   
 
I figur 2 på sidan 12 presenterade vi Kano-modellen, som vanligen används för att förklara 
kundnöjdhet. Det är kundnöjdheten som behöver få hög prioritet hos Becare vid en 
produktlansering. Detta eftersom det ses som en möjlighet mot högre lönsamhet enligt 
Söderlund (2001). 
 
Produktens grundläggande faktorer är att den ska kunna kyla eller värma hästen ben och 
uppfylls inte detta orsakar det missnöje hos kunden. Enligt önskemål från 
enkätundersökningen ska företaget kunna bevisa att den verkligen fungerar. Med 
prestationsfaktorer kan företaget här skapa nöjdhet eller missnöjdhet t.ex. om kyl- eller 
värmetid som inte stämmer med verkligheten. Det är viktigt att företaget inte lovar för mycket 
i sin marknadsföring utan är korrekt i sin försäljning. Om de första kunderna upplever 
missnöjdhet kan det bli kostsamt och ta lång tid för företaget att reparera det. 
 
Vid undersökningen uppgav de tillfrågade att kvalité är den egenskap som prioriteras högst 
om kundernas ska vara nöjda vid byte av produkt. Om kunderna ska byta produkt vill de 
gärna att någon ger rekommendationer. Enligt undersökningen har rekommendationer mycket 
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stor betydelse hur kunderna gör sina val och detta har ett samband med lojalitet som vi 
återkommer till i nästa stycke.  
 
De olika steg som kunden förväntas ta över tiden, stämmer inte riktig vid köp av denna 
produkt enligt den teori vi presenterade tidigare i kapitel 3. Det normala är att en produkt köps 
vid upprepade tillfällen och därefter att ett vanemönster och en relation skapas. När denna 
produkt köps blir det istället en form av investering och den förväntas ha en lång livslängd. 
Upprepade återköp är för denna produkt låg i och med att det inte är en förbrukningsvara.  
 
Det som är viktigt här är att kunden vid sitt första och kanske enda köp är mycket nöjd och 
därmed går direkt till de kriterier som en lojal kund har. När en kund blir lojal rekommenderar 
han automatiskt till andra. Denna rekommendation är just den som undersökningen visar har 
mycket stor påverkan på övriga kunders val av produkter. Det positiva snacket kring 
produkten ser vi här som ett av de viktigaste verktygen i och med att rid- och travsporten 
byter produkt på grund av rekommendationer.  
 

5.3 Subkulturer 
 
När man ska analysera subkulturer ska man enligt Fill (2002) börja med att välja ut landet och 
sedan bryta ner populationen i mindre bitar fram tills man har hittat den subkultur som 
motsvarar den tänkta målgruppen. I vårt fall och med vår empiriska studie har vi först valt ut 
Sverige för att sedan fokusera på Värmland.  
 
Därefter valde vi sedan ut en grupp inom rid – och travsporten som hade hästar, antingen sin 
hobby eller som sitt yrke. Personerna har en eller flera egna hästar i träning. Dessa personer 
blev målgruppen för vår undersökning och vissa av dem visade sig vara målgruppen för 
Becares produkter. Efter att vi fått svar på vår enkät, bilaga ett, kunde vi välja ut de personer 
som befinner sig inom rätt subkultur och därigenom är Becares målgrupp. Vilka dessa 
personer är kan utläsas genom att fortsätta läsa genom vår analys. 
 

5.3.1 Ålder 
 
Åldersfördelningen är som vi kan utläsa ur diagram 1 i empirin dominerad av personer under 
trettio. Detta tror vi inte är en vridning av hur verkligheten ser ut. Ser man till 
medlemsregistren på svenska ridklubbar så domineras de av personer under trettio. Detta tror 
vi beror på att det är ganska krävande att ha hästar som yrke eller hobby, både när det gäller 
pengar och arbete. Hästar tar mycket tid, och det kan vara därför antalet aktiva över trettio är 
färre än antalet aktiva under trettio. Anledningen är att efter trettio har man ofta skaffat familj 
och ett krävande jobb, så tiden räcker inte till för att tillbringa två till tre timmar per dag i 
stallet. 
 
Enligt vad som beskrivs i teorin faller de som befinner sig i åldrarna 20-30 bort. Dessa är 
dock trogna till de märken som de valde ut i tonåren men att de inte letar efter speciella 
märken längre, utan ser till produktens kvalitet och utseende mer än till varumärken (Peter & 
Olson 2005). 
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Enligt teoriavsnittet är det de personer över trettio om köper mest produkter och satsar mest 
på kvalitet de som borde vara Becares målgrupp. Så är inte fallet i denna undersökning, enligt 
vår empiri, utan åldersgruppen som de bör rikta sig till är under 30. 
 

5.3.2 Kön 
 
I empirin kan vi utläsa att den kvinnliga sidan dominerar kraftigt bland våra respondenter, via 
anser inte att könsuppdelningen är en snedvriden bild av hur det ser ut i verkligheten, då vi vet 
sedan tidigare att ridsporten är en kvinnodominerad sport på lokal nivå, vilket är det som vi 
har undersökt här, och att först senare när man kommer upp på elitnivå så finns det fler män 
inom sporten. Travsporten är sedan långt tillbaka en mansdominerad bransch.  
 
Kvinnor anses vara mer generösa och mindre dominanta än män och de behandlar sina 
ägodelar på olika sätt. Män värderar ägodelar som visar status och dominans medan kvinnor 
värderar ägodelar som skapar en social gemenskap och samarbete (Peter & Olson 2005). Detta 
påvisar att kvinnor kan söka sig till rid- och travsporten av att de har en omhändertagande 
sida. Detta är också en anledning till att kvinnorna anstränger sig mer och köper fler produkter 
för att hästarna ska hålla längre. 
 

5.3.3 Referensgrupper 
 
Tabell 2 (Peter & Olson 2005) 
Formell/  
Informell 

Formella grupper har en definierad struktur, vilket de informella inte har. 

Primär/  
Sekundär 

Primära referensgrupper innebär direkt kontakt och möten medan de 
sekundära är grupper som man inte träffar, symboliska refensgrupper. 

 
Medlemskap 

Innebär att man måste ansöka för att bli medlem i denna formella 
referensgrupp. 

 
Aspirerande 

Människor som försöker få relatera till en speciell referensgrupp men som 
ännu inte lyckats, de kan ske inte är medlemmar ännu eller så har de inte 
hunnit skaffa sig en relation till gruppen i fråga,.  

 
Avståndstagande 

Detta är en referensgrupp som man inte känner att man vill sättas i 
samband med, och man tar avstånd från sådant som kan relateras till denna 
grupp. 

 
Som vi såg i teoriavsnittet, och även i tabell 2 ovan, finns det olika typer av referensgrupper. 
Våra respondenter har uppgivit att de refererar till familj och kollegor när de ska köpa nya 
produkter. Detta gör att de hamnar i en informell primär referensgrupp. De som ser upp till 
kända personer och anser att produkter är mer tillförlitliga om de används av kända personer 
refererar till en sekundär symbolisk referensgrupp. 
 
Alla de respondenter som vi haft kontakt med har personliga referensgrupper och dessa 
varierar beroende på ålder och hästportgren. Det går ofta trender inom hästsporten och dessa 
varierar starkt mellan professionella ryttare och hobbyryttare. De professionella ryttarna är i 
större behov av artiklar som är anpassningsbara för olika hästar och satsar i hög grad, vilket vi 
kan utläsa ur empirin ovan. De refererar även till andra professionella ryttare, eftersom det är 
bland dessa de rör sig och så utvecklas trender.  
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De ryttare som befinner sig på lokal tävlingsnivå är ofta lite yngre och har lättare för att byte 
produkter. De påverkas lättare av personer i sin omgivning, och det är enligt Peter och Olson 
(2005) här som man utvecklar sin lojalitet mot ett märke eller produkt, så vi anser att det är på 
de yngre ryttarna och kuskarna som man bör lägga sin marknadsföring.  
 
Då produkten är en lyxprodukt, så har inte referensgruppen en lika stor inverkan på själva 
produkten, enligt Peter och Olson (2005), utan mer på varumärket och detta kan leda fram till 
vissa problem när det gäller att få ut varan bland de yngre hästintresserade personerna. 
Eftersom ingen känner till märket så kan ingen ge råd till köp av produkten och råder då hellre 
till köp av en annan produkt av ett känt varumärke.  
 
Ett ytterligare problem när det gäller referensgrupperna är att de yngre personerna gärna har 
en symbolisk referensgrupp (Peter & Olson 2005), denna grupp innefattar kända personer och 
i detta fall så innebär det professionella ryttare och kuskar. Dessa har som vi nämnde tidigare 
en väldigt stark lojalitet till befintliga varumärken och byter sällan produkter. För att få de 
yngre personerna att köpa produkten måste även de äldre professionella påverkas för att få en 
så stor kundkrets som möjligt.  
 

5.3.4  Målgrupp 
 
Den största delen av våra respondenter befinner sig i åldrarna 19-30, och det är oftast i den 
åldern som man har råda att hålla sig med häst, antingen genom föräldrar och sedan genom att 
tjäna egna pengar. De som är mest benägna att byta produkter befinner sig också inom detta 
åldersegment och därför bör Becare fokusera sin försäljning på dessa. De som hamnade i de 
segmenten som ligger över 30 år var mindre benägna att byta produkter och eftersom 
marknadsföring är kostsamt och förtjänsten hos detta segment kommer att vara ganska liten är 
det inte så stor ide att lägga sina resurser på dem. 
 

5.4 Distributionskanaler 
 
Den övervägande delen av våra respondenter köper sina varor i butik, endast ett fåtal köper 
från Internet. Detta innebär att Becare borde söka sig främst till återförsäljare när de ska 
distribuera sin vara. Detta medför stora fördelar i lagerhållning, då de kan ha ett lager på hjul, 
som sedan hålls av återförsäljaren. Det innebär minskade kostnader och ett minskat 
risktagande, då varan övergår i mellanhandens/återförsäljarens ägo, och det svinn som blir 
hamnar på återförsäljarens kostnader. 
 
Finansieringen är ett avtalsproblem, och Becare kan lägga upp betalning av frakt och annat 
mellan sig själva och återförsäljaren i köpekontraktet för att minska kostnaderna för både 
företaget självt och för återförsäljaren. 
 
Att Becare väljer att ha sin största försäljning via återförsäljare hindrar inte att de även säljer 
sina varor på Internet eller mässor och olika evenemang. Det som de bör ta i beaktande är det 
gäller Internetförsäljningen är att de lägger sig någorlunda i nivå med butikerna, så de inte 
tappar återförsäljare genom att ha för lågt pris på hemsidan.   
 
Respondenterna tyckte att det var viktigt med en butik som låg nära bör Becare se till att deras 
produkt hamnar i välsorterade butiker i närheten av travbanor och ridanläggningar.  
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5.4.1 Push- och pullstrategier 
 
Då Becare bör använda sig av återförsäljare i så stor utsträckning som möjligt så är det i första 
hand en push-strategi som bör användas. Först och främst riktar de sin marknadsföring mot 
återförsäljare, för att genom dem kommunicera med slutkunderna.  
 
Sekundärt skall Becare kommunicera ut till slutkunder. Det är slutkunderna som avgör hur 
många produkter som säljs, därför anser vi att det är viktigt för företaget att skapa en 
marknadskommunikationsstrategi som motsvarar dess mål. Genom att skicka rätt budskap till 
slutkunden kan de fånga kundens uppmärksamhet om produkten och därmed väcka intresse 
hos återförsäljare. 
 

 
 
Figur 5 Kommunikationskanaler Becare 
 
Figur 5 ovan visar hur Becare bör relatera till sina återförsäljare och därigenom till sina 
slutkunder.  
 
 

5.5 Marknadskommunikationsmix  
 
Hur ska Becare nå ut till sina tilltänkta kunder på snabbaste och billigaste sätt? Vilka av de 
reklamkanaler som finns är lämpligast för företaget att använda? Vi kommer att analysera 
vilka kanaler som skulle vara aktuella att använda i ett tidigt skede, men vad som händer i 
framtiden är svårt att säga om. Försäljningsstrategier brukar ofta få förändras om man märker 
att man inte når kunder med hjälp av det verktyg man trodde var den mest lämpliga. Rätt 
tidpunkt och rätt verktyg är en förutsättning för att lyckas.  
 
Annonsering 
 
Enligt undersökningen är tidningar en av de viktigaste kanalerna för att söka efter information 
om nya produkter både för aktiva inom rid- och travsport. Becare bör välja ut de tidningar 
eller magasin som når de läsare man är ute efter vid en lansering av produkten. Annonsering 
för Becare bör vara ett utmärkt sätt i startskedet för att skapa uppmärksamhet och nyfikenhet 
kring produkten.  
 
 
 

Becare 
 

SLUTKUND 

ÅTERFÖRSÄLJARE 
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Personlig försäljning 
 
Om företaget väljer att sälja till återförsäljare det vill säga butiker behövs personlig 
försäljning till butiken. Ett positivt samarbete mellan det företagets säljare och butiken kan 
leda till att butiken saluför produkten bättre ut till kund och är viktigt eftersom i stort sett att 
respondenter uppgav att de gjorde sina inköp i butik. Detta är av stor vikt i det inledande 
skedet när försäljningen bör komma igång så snabbt som möjligt.  
 
Sales promotion 
 
Att använda sig av traditionell ”sales promotion” vid försäljning av denna produkt är inte 
självklart. Kunden köper denna produkt som en investering och det vanliga återköpsbeteendet 
kommer inte att infinna sig i någon större grad. Eftersom alla tillfrågade från undersökningen 
gör sina inköp i butik bör företaget skapa stor medvetenhet kring produkten i butiken. En 
speciell minimonter alternativ affischer bör finnas i alla butiker där produkten finns 
representerad. Dessa bör vara så placerade att de fångar kundens uppmärksamhet vid inträdet 
i butiken.  
 
Public relations 
 
Satsa på att få en positiv publicitet kring produkten genom att få rid- och travsportmagasin att 
skriva artiklar om innovationen. Det kan vara ett billigt sätt att nå ut till en grupp men till viss 
del farlig med tanke på att företaget inte har kontrollen på vad som skrivs. Det som väcker 
respondenternas intresse mest för nya produkter är kollegor och bekanta samt annonser och 
reportage i tidningar.   
 
Direktmarknadsföring 
 
Direktmarknadsföring är det verktyg som passar minst in på Becares produkt. Företaget 
kommer inte att använda priset som konkurrensmedel och utskick eller telemarketing skulle 
göra att produkten inte kändes trovärdig.  
 
On-linemarknadsföring 
 
On-linemarknadsföring passar bra om man vill nå ut till de yngre ryttarna vilka är den grupp 
som använder sig av Internet som inköpsplats. Av vikt är att finnas med som länk på de sidor 
som de yngre ryttarna vanligtvis besöker och det finns flera organiserade samlingssidor för 
hästsport. Men den grupp som söker information och köper sina produkter på Internet är 
också den grupp som är mest priskänslig. Vill företaget visa sin nya produkt till travsporten är 
detta fel verktyg.  
 
 
Sponsring och mässor 
 
Undersökningen visar att hela 40 % har en större tilltro till produkten om den används av en 
känd hästsportprofil. Vid sponsring köper sig företaget en start av förhoppningsvis positiva 
rekommendationer om de väljer ut de hästsportprofiler som har stor inverkan på de övriga 
aktiva. Några hade angett demonstrationer för att hitta nya produkter. Det kan vara en god 
investering att finnas med på lämpliga mässor och större evenemang för att skapa 
medvetenhet runt produkten. 
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6 Slutsats och rekommendationer 
 
I uppsatsens sista kapitel vill vi lyfta fram slutsatserna från markandsundersökningen. Vi 
presenterar också våra rekommendationer till Becare, som både är grundade på resultatet 
från undersökningen.  
 
 

6.1 Slutsats 
 
Idén från Becare, att tillverka en produkt som både har möjligheten att kyla och värma hästens 
ben, känns nytänkande och helt rätt i tiden. Produkten är enkel att ta med på tävling och borde 
på sikt bli en självklar investering i många stall.  
 
Andelen som använder kylande och värmande produkter till hästar i rid- och travsporten är i 
stort sett lika. Travsporten använder produkterna lite oftare än ridsporten men för 
produktförsäljningen har det ingen betydelse. Använder kunden någon gång är hon eller han 
lika stor potentiell kund som någon som använder efter all träning. I ridsporten är 
användningen något större inom dressyr än inom hoppning.  
 
Det är stor del av alla aktiva som kyler och värmer benen på sina hästar, hela 90 %, med 
befintliga produkter, och det inkluderar även de på nivå hobby och fritid som aldrig tävlar. 
Tilltron till produkternas funktion och resultat är stor och undersökningen visar att 65 % anser 
att det är nödvändigt att använda produkterna för att bibehålla hästens hållbarhet. Marknaden 
för produkten är därmed stor.   
 
Vi har i denna uppsats kommit fram till att den grupp som företaget bör rikta sin 
marknadsföring mot sin primära målgrupp, som i ett inledningsskede är de som befinner sig i 
åldergruppen upp till 30 och är aktiva inom ridsporten. Det är en stor grupp och tillhör den 
viktiga grupp som byter produkter och leverantörer lite oftare och gärna testar något nytt. De 
använder både kylande och värmande produkter och är måna om att hästarna mår bra och 
håller för framtiden. Denna grupp är lite mer priskänsliga än de som befinner sig högre upp i 
åldrarna. Priset har betydelse men de flesta sätter kvalité och rekommendationer i första hand. 
 

6.2 Rekommendationer 
 
Becare bör söka sig till återförsäljare för att få högsta möjliga försäljning för sin produkt. 
Detta enligt undersökningens resultat då alla aktiva köper sina produkter i butik, endast ett 
fåtal kompletterar sina inköp på Internet eller på annat sätt. Då nås en stor grupp av kunder 
som blir medvetna om produkten. För att lyckas väl i detta bör de använda en push-strategi. 
Detta är för att ”trycka ut” produkterna till återförsäljarna som sedan har till uppgift att dra till 
sig slutkunderna. 
 
Vi rekommenderar Becare att använda sig av de väletablerade återförsäljare som finns i 
närheten av stall och travbanor för bästa försäljning. Dessa återförsäljare har en befintlig 
kundkrets som är trogna till affären lyssnar på rekommendationerna från personalen i butiken.  
De flesta tillfrågade byter endast produkt om de får rekommendationer. Försäljarna i 
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butikerna måste bli de första som rekommenderar produkten till kunderna och därför är 
relationen mellan Becare och återförsäljarna avgörande för resultatet i lanseringen av 
produkten.  
 
Den stora målgruppen, i åldrarna upp till 30 inom ridsporten, hittar enligt undersökningen 
information om nya produkter till stor del från tidningar. Företaget bör i startskedet få sin 
produkt omskriven i någon av de mest ansedda tidningarna eller magasin. Markandsplanen 
bör också omfatta annonsering i facktidningar för att skaka medvetenhet och nyfikenhet kring 
produkten.   
 
Hela 40 % svarade att de har mera tilltro till en produkt om den används av en känd 
hästsportprofil. Här bör Becare knyta till sig personer som är trovärdiga och med gott 
renommé i respektive tävlingsgren att lämna rekommendationer och att därigenom få igång en 
positiv dialog kring produkten. Det sprider sig snabbt och den typen av marknadsföring känns 
mera trovärdig för de potentiella kunderna.  
 
Normalt sett är konsumeter mindre priskänsliga när det gäller produkter till sin hobby och 
fritid, än nödvändiga köp som inte styrs av känslor på samma sätt. Becare ska inte använda 
sig av priset som konkurrensmedel. De ska istället rikta sin markandsföring åt de unika 
egenskaperna som produkten erbjuder. Här finns allt i ett och de förbrukningsvaror som 
annars köps med jämna mellanrum under året kan slopas.  
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1. Ålder: 6. Använder Ni kylande produkter på Er/Era hästar:

   -18 Dagligen

19-30 Efter all träning

31-40 Efter extra hård träning

41-50 Vid skador

51- Aldrig, varför:…………………………………

………………………………………………..

2. Kön: 7. Använder Ni värmande produkter på Er/Era hästar:

Kvinna Dagligen

Man Efter all träning

Efter extra hård träning

Vid skador

Aldrig, varför:………………………………….

…………………………………………………

3. Vilken hästsportgren är Ni aktiv inom: 8. Anser Ni att det är nödvändigt att använda 

Dressyr kylande/värmande produkter för hästens

Hoppning hållbarhet:

Trav Ja

Annat, vad:…………………………………. Nej

Vet inte

4. På vilken nivå: 9. Finns det någon egenskap som ni saknar hos

Professionellt befintliga produkter på markanden idag:

Hobby och tävling

Hobby och fritid ……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

5. Antal hästar i träning: 10. Vad bestämmer vilken produkt Ni använder:

1 Produktpriset

2 Rekommendationer

3-5 Utbud i butik

6-10 Erbjudande/reklam

11- Annat, vad:………………………………

kylande och värmande produkter till häst
Undersökning över användandet av

Karlstads Universitet                                                                                                                                             
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11.Var hittar ni information om eventuella 14. Var köper Ni produkterna till Er/Era hästar:

nya produkter på marknaden: Internet

Internet Butik

Kollegor/bekanta Annat, vad:……………………………………

Tidningar etc.

Annat, vad:…………………………………

12.Vad är avgörande om Ni byter produkt: 15. Vad påverkar val av inköpsplats:

Priset Priserna

Kvalitet Närheten

Reklam Sortimentet

Rekommendationer Servicen

Annat, vad:……………………………….. Öppettiderna

13.Hur ofta byter Ni produktleverantörer: 16. Känner Ni mera tilltro till en ny produkt om kända

Byter ofta och testar gärna ny produkter hästsportprofiler använder produkten:

Ibland Ja

Sällan Nej

Aldrig Vet inte

&

Användandet av kylande och värmande produkter till häst

Ett jättestort tack för er hjälp!

Ulla Eråker 

Louise Bolands-Eklund




