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Förord 
Vi vill framföra ett stort tack till alla aktörer som hjälpt oss att göra denna uppsats möjlig. 
Först och främst vill vi tacka vår handledare Sara Sandström som lotsat och hjälpt oss 
under arbetets gång.  
 
Ett stort tack vill vi dessutom framföra till Strand Crafts ägare Kurt Strand som bistått oss 
med information om både företaget och branschen i övrigt. Även tack till Helena 
Wiktelius på Inova som sammanförde oss med Strand Craft.   
 
Slutligen vill vi även tacka våra respondenter som vänligen tog sig tid att svara på våra 
frågor.  
 
 
 
 
 
 
______________________  _______________________ 
Linda Andersson   Johanna Gustavsson 



Sammanfattning 
Detta arbete inleds med att berätta om att författarna fick i uppdrag av det nystartade 
båtföretaget Strand Craft att ta fram strategier för hur de på bästa sätt kunde ta sig ut på 
marknaden och bli synlig för sina potentiella kunder. Problemställningen skall besvaras 
av de tre frågorna: var företaget skall kommunicera, hur företaget skall kommunicera och 
vad företaget skall kommunicera.  
 
För att svara på dessa frågor inledde vi med att analysera hur en kund agerar vid ett köp 
som kräver högt engagemang och vilka verktyg som finns tillgängliga för företaget att 
använda i sin marknadsföring. Dessa båda faktorer jämfördes för att få reda på vilka av 
verktygen som kan anses lämpliga att använda sig av vid marknadsföring av en 
högengagemangsprodukt.  
 
När vi fått fram vilka marknadsföringsstrategier, som enligt teorin ansågs som lämpliga, 
genomförde vi en kvalitativ undersökning med sju båtägare i Sverige för att se hur de 
agerar när de gör inköp av den här storleken. Båtägarna fick dessutom svara på frågor om 
vad de hade för åsikter om Strand Crafts varumärke och båtar.  
 
Utifrån respondenternas svar fick vi reda på att de idag har sina båtar till helt olika 
ändamål. Några har båten som ett transportmedel för att exempelvis ta sig mellan stan 
och sommarstugan på landet, men gemensamt för alla är att båten även ses som ett 
nöjesobjekt. De flesta är dock ense om att det viktigaste när de köper båt är att de noga 
tänker igenom vilket ändamålet skall vara med den. När de hittat en modell de är 
intresserade av söker de mycket information om olika båtmodeller i den kategorin. De 
flesta börjar med att söka information i båttidskrifter eller på Internet. Båtmässor är också 
populära bland respondenterna som en källa att hitta nya båtmärken.  
 
Efter att ha analyserat svaren från respondenterna tillsammans med den teori vi tagit fram 
om högengagemangsköp så kom vi fram till ett antal strategier som vi anser att Strand 
Craft bör använda sig av. Resultaten redovisades genom att svara på frågorna från vår 
problemställning: var? hur? och vad? 
 
Vi kom fram till att Strand Craft främst bör inrikta sin marknadsföring till utlandet och 
endast ha en mindre satsning på Sverige. För att nå ut bör de i första hand använda sig av 
annonsering i tidskrifter och på Internet, att närvara på mässor och vid olika events där 
många båtintresserade medverkar är också en bra idé. Genom dessa kanaler bör de satsa 
på att förmedla känslor som lyx, kvalitet, status och design eftersom deras båtar har ett 
högt pris och vänder sig till kunder som kräver annat än praktiska båtar.  
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1. Inledning 
 
Inledningsvis kommer vi att redogöra för vårt arbetes bakgrund, vår problemställning 
och vårt syfte med att genomföra arbetet. Därefter kommer vi att ge en kortfattad 
bakgrundsbeskrivning av företaget Strand Craft Sweden AB för att läsaren ska få en 
bättre bild av våra förutsättningar. Slutligen redogörs för arbetets disposition. 
 
1.1 Problembakgrund 
Ett allmänt och välkänt problem idag är det stora antal nya företag som gör försök att 
etablera sig på marknaden men som tvingas lägga ner efter kort tid. De klarar helt enkelt 
inte av att sälja tillräckligt mycket för att överleva eftersom konkurrensen är så hård. På 
grund av detta är det mycket viktigt att som nyföretagare ha tillräcklig kunskap om hur 
marknaden ser ut och vilka strategier som finns tillgängliga för att lyckas få 
konsumenterna att tro på företagets affärsidé samt få dem att överge de företag de är 
kunder hos idag.  
 
Vi har inte funnit att det i dagsläget finns så mycket information tillgänglig om hur dessa 
nystartade företag ska verka för att på bästa sätt nå ut med sin produkt på marknaden. 
Den forskning som finns rör ofta stora multinationella företag eller företag som säljer 
produkter som endast kräver lågt engagemang av kunden, exempelvis dagligvaror. Med 
anledning av detta har vi insett att det finns ett behov av forskning inom området och 
därför anser vi att det är ett relevant område att arbeta med. 
 
Vi fick i uppdrag av det nyetablerade båtföretaget Strand Craft Sweden AB att ta reda på 
hur de kan utforma sin marknadsföring för att nå ut med sina båtar och sitt varumärke på 
marknaden. Vid samtal med Strand Crafts ägare Kurt Strand framkom det att han ser sin 
största marknad utomlands, och då främst i Medelhavsområdet. Vi blev då intresserade 
av om det kan vara så att det faktiskt finns ett större intresse i Sverige än vad han tror. 
Vid inledningen av vårt arbete finns ingen båt färdig men den första båten håller på att 
byggas i Rumänien och planeras bli färdig i juni 2006 och därefter väntar en sommar med 
uppvisning av båten för potentiella kunder.  
 
Vårt arbete ska ses som en del i Strand Crafts totala marknadsföringsprocess som innebär 
att planera och bygga upp sitt varumärke och få ut sin produkt så den blir synlig för 
konsumenterna.  
 
Vi har valt att utgå från Randalls1 uppdelning av en marknadsföringsprocess för att 
belysa hur de delar som vi behandlar ingår som en del i en större process. I 
uppställningen nedan har vi valt att endast använda oss av Randalls rubriker. Därefter har 
vi tolkat texten för att bättre förklara hur de stämmer in på vårt område. Vi kommer i 
detta arbete att behandla stegen gällande ”konsumenter och användare” samt 
”kanaler”, resterande steg har Strand Crafts marknadsföringsavdelning själva arbetat 
med, eller planerar att arbeta med i framtiden.  

                                                 
1 Randall 2000  
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 Definiera marknaden 

 
 Analysera marknaden 

- Konsumenter och användare 
För att förstå hur företaget skall kunna få ut sina produkter på marknaden måste de ta reda på 
hur deras potentiella kunder agerar. För att få reda på detta ska företaget ställa sig frågorna: 
vem, vad, varför, när och var? Frågorna ska ge svar på hur kunden använder produkten, var 
den passar in i deras liv samt vilka problem den löser. För att komma fram till svaren bör 
kvalitativa undersökningar användas som bygger på kundernas egna erfarenheter. Frågorna 
vem, vad och var planerar vi att söka svar på genom de frågor vi ställer i intervjuerna med 
båtägare. 

 
- Segment 
- Konkurrenter 
 
- Kanaler 
Företaget ska analysera vilka kanaler som är bäst lämpade att använda för att nå ut till sina 
kunder. Detta ska göras genom att utgå från den information de har om kundernas beteende. 
Vi kommer här att ta reda på vilka kanaler som finns tillgängliga samt vilka som är bäst 
lämpade för företag som säljer högengagemangsprodukter. 
 
- Drivkrafter på marknaden 
- Kritiska framgångsfaktorer 

 
 Analysera varumärket 

 
 Positionering 

 
 Syfte och mål 

 
 Varumärkesplan 

- Produkt, variation, storlek 
- Namn 
- Förpackning 
- Pris 
- Reklam och promotion 
- Partners för distribution 
- Konkurrenter 
- Kontroll och utvärdering  

 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att studera vilka strategier Strand Craft kan använda för att bäst 
nå ut med sin båt och sitt varumärke till potentiella kunder i Sverige. Vi vill genom vår 
undersökning svara på följande frågor: 
 
Var ska Strand Craft kommunicera sitt budskap? 
I denna fråga vill vi få svar på om det finns ett intresse för Strand Crafts båtar i Sverige, 
eller om denna typ av båt lämpar sig bättre på utländska marknader. Detta på grundval av 
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företagets tidigare antaganden om att svenska konsumenter inte har tillräckligt stort 
intresse för deras typ av båtar. 
 
Hur ska Strand Craft kommunicera sitt budskap? 
Här ska vi söka svaret på vilka marknadsföringsstrategier som finns tillgängliga för 
företaget att använda sig av samt hur de kan utnyttjas på bästa sätt. 
 
Vad ska Strand Craft kommunicera? 
Slutligen vill vi få reda på vilka känslor Strand Craft ska spela på för att nå ut till sina 
potentiella kunder.  
 
1.3 Avgränsningar 
Eftersom Strand Craft fortfarande är i sin uppstartsfas så är det i denna fas som deras 
främsta behov av hjälp från vår sida ligger. Därför har vi valt att endast inrikta oss på att 
söka strategier som passar inom den närmaste framtiden. Vi kommer alltså inte lägga 
något fokus på vilka strategier som är aktuella i ett senare skede i företagets livscykel.  
 
Trots att det, enligt Strand Crafts ägare Kurt Strand, största intresset för företagets båtar 
finns utanför Sverige, främst i Medelhavsområdet samt USA, så har vi ändå valt att 
förlägga vår undersökning till Sverige. Detta både för att intresset för Strand Craft i 
Sverige visade sig vara större än väntat vid båtmässan i Stockholm i mars 2006, samt att 
vi anser att vi inte skulle kunna få tillräckligt nyanserade och utvecklade svar från 
utländska kunder på grund av språksvårigheter. 
 
1.4 Företagspresentation 
Informationen om Strand Craft är hämtad från företagets hemsida2, från reportaget om 
Strand Craft i tidskriften Vi Båtägare3 samt från samtal med Strand Crafts ägare Kurt 
Strand. 
 
Strand Craft Sweden AB (hädanefter nämnt som Strand Craft) är ett litet nystartat företag 
från Karlstad som inriktar sig på att tillverka exklusiva båtar i retro-design i klassisk 50-
talsstil. Båtarna ska ha en kombination av klassisk elegans tillsammans med modern 
teknologi. I dagsläget finns planer på åtta olika modeller i prisklassen 600.000 till 2 
miljoner kronor och i skrivande stund pågår produktion av den första modellen, 21’ 
Bellezza, i Rumänien och den planeras vara färdig för visning under juni 2006. Båtarna 
kommer därefter att tillverkas på beställning av kunderna utifrån deras val av design, som 
färg och inredning, samt funktion, gällande exempelvis motorns kapacitet. I framtiden 
finns planer på att förlägga tillverkningen i Sverige, gärna i Värmland, och därigenom 
även förhoppningsvis öka de svenska konsumenternas intresse för företaget och dess 
båtar. 
 

                                                 
2 Strand Craft 2006 
3 Værnéus 2006 
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1.5 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen bygger på sex kapitel som kommer att följa den ordning som figuren nedan 
visar. Varje kapitel kommer inledas med en ingress där vi beskriver vad kapitlet kommer 
behandla.  
 
 
 

1. Inledning, problemformulering och syfte 
 
 
 

2. Metod 
 
 
 

3. Teoretisk utgångspunkt 
 
 
 

4. Empiri 

 
 

5. Analys 
 
 
 

6. Slutdiskussion 
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2. Metod 
 
I metodkapitlet kommer vi att redogöra för hur vi gått tillväga för att utföra vår 
undersökning och komma fram till svaren på våra frågeställningar. Vi kommer att 
behandla vilka metoder vi använt oss av vid informationsinsamlingen samt även ta upp 
hur vårt resultat har analyserats.  
 
2.1 Problemets början 
Vi har inför vårt arbete haft kontakt med båtföretaget Strand Craft och dess ägare Kurt 
Strand i Karlstad. Vi intresserade oss för detta företag eftersom det är spännande att få 
följa ett helt nystartat företag och vi ansåg att företaget hade en mycket intressant 
affärsidé och bra framtidsutsikter. Vid inledningen av vårt arbete fann vi att 
informationen, om vilka strategier som finns att tillgå för företaget, var mycket bristfällig. 
Därmed kände vi att detta var ett intressant område att undersöka. Kontakten med Kurt 
Strand har skett via besök på hans kontor samt via mail- och telefonkontakt.  
 
2.2 Datainsamling 
Vår undersökning har genomförts genom en kvalitativ metod med öppna intervjufrågor 
där vi intervjuat sju båtägare som äger eller har ägt båtar värda över 600.000 kr. Valet att 
använda en kvalitativ undersökning gjordes eftersom denna typ av undersökning syftar 
till att förstå och samla in data kring hur människor är och handlar utifrån ett socialt 
fenomen. Metoden ger också möjlighet att få mycket nyanserade svar från respondenten 
då det inte finns några givna svarsalternativ att rätta sig efter. 4 Detta stämmer överens 
med vad vi ville undersöka, eftersom vi inte bara var intresserade av vilka kanaler som 
konsumenterna använder sig av utan att vi även ville väga in deras känslor gällande 
båtarna. Den kvalitativa metoden med öppna intervjuer gjorde att vi fick mycket 
information från våra respondenter som vi kunde analysera och dra slutsatser från. 
 
När det handlar om att dra slutsatser av analysen finns det två tillvägagångssätt. Det 
första är induktion där generella slutsatser dras från den empiriska datan. Den andra 
metoden är deduktion som innebär att slutsatsen är att betrakta som giltig om den är 
logiskt sammanhängande.5

 
I vårt arbete stämmer den deduktiva metoden bäst in eftersom vi använt oss av en 
hypotetisk-deduktiv metod i våra intervjuer. Det innebär att vi från början inledde med att 
ställa upp en rad hypoteser om ämnesområdet som vi utgick ifrån när vi sammanställde 
vår intervjuguide. Därefter gjorde vi en ”deduktiv slutledning”6 där vi fick fram vad vi 
skulle ha med i vårt teoriavsnitt. Utifrån detta undersökte vi sedan om vår teori stämde 
med verkligheten i analysen. 
 

                                                 
4 Jacobsen 2000  
5 Thurén 1991  
6 Thurén 1991  
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2.2.1 Urval av respondenter 
Vi har valt att använda oss av två olika urvalsmetoder för att hitta respondenter till våra 
intervjuer. Den första är genomsnittsmetoden som enligt Jacobsen7 kallas för ”det 
typiska”. Denna metod söker efter den typiska enheten, i det här fallet den typiske 
båtägaren. Där väljs respondenterna ut utifrån tanken att de representerar ett genomsnitt. 
Utifrån de respondenter vi fick fram från genomsnittsmetoden fick vi tips om andra som 
kunde vara aktuella att intervjua. Då kom vi in på den andra metoden som är den så 
kallade snöbollsmetoden. Den går ut på att de första respondenterna ger tips om nya 
lämpliga respondenter för oss att intervjua.8

 
De respondenter som vi valde ut ansågs lämpliga då de idag äger en båt, eller har ägt en 
båt inom en femårsperiod, som ligger inom samma prisklass som Strand Crafts båtar. 
 
2.2.2 Intervjuguide 
När vi utformade intervjuguiden utgick vi ifrån Jacobsen9 och hans upplägg för att 
genomföra öppna intervjuer med våra respondenter. Vi anslog ett tema för intervjuguiden 
där vi satte upp frågor som vi skulle ställa i en bestämd ordningsföljd. Frågorna hade inga 
förbestämda svarsalternativ utan krävde att respondenterna svarade fritt utifrån sina egna 
erfarenheter.  
 
Frågorna som vi ställde i intervjuerna inleddes med några allmänna frågor om 
respondenterna för att få en uppfattning om deras livssituation och inställning till sina 
båtar. Därefter följde en fråga om hur de upplever en typisk dag på sjön. Frågan hade för 
avsikt att få respondenterna att komma in i rätt tankebanor för att kunna svara på de 
resterande frågorna på ett uttömmande sätt. Vi misstänkte att det skulle kunna uppkomma 
problem med respondenter som skulle få svårigheter att utveckla sina svar på denna 
fråga. För att undvika detta valde vi att i förväg skriva ner följdfrågor som vi skulle 
kunna ställa till dem. Följdfrågorna syftade till att få respondenterna att lättare tänka sig 
in i situationen.  
 
När vi skrev vår intervjuguide hörde Kurt Stand av sig och bad oss ställa några frågor 
som han var intresserad av att få svar på för egen del. Dessa frågor har vi valt att redovisa 
tillsammans med de övriga i empirikapitlet då vi anser att dessa frågor kan vara 
intressanta för andra att ta del av också. Frågorna berör hur respondenterna uppfattade 
företagets båtar gällande inombordare respektive utombordare, båtarnas träkänsla och 
färgkombinationer.  
 
2.2.3 Intervjuer 
Sammanlagt utförde vi sju individuella intervjuer med båtägare i Sverige från Stockholm 
och Göteborg. Två av intervjuerna utfördes ansikte mot ansikte med respondenterna i 
Stockholm och dokumenterades genom diktafoninspelningar samt att vi skrev ner stödord 
under intervjuernas gång. Resterade fem intervjuer genomfördes via telefon då dessa 
respondenter inte hade möjlighet att träffa oss personligen. Telefonintervjuerna 

                                                 
7 Jacobsen 2000 
8 Jacobsen 2000 
9 Jacobsen 2000 
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dokumenterades genom att de genomfördes via högtalartelefon och då hade vi möjlighet 
att använda oss av diktafon samt stödord. 
 
Eftersom det vid tidpunkten för intervjuerna inte fanns någon färdig båt att visa för våra 
respondenter valde vi istället att visa upp de bilder som Strand Craft har tagit fram, 
tillsammans med företaget Vizualtech, av hur båtarna kommer att se ut när de är färdiga. 
Till de respondenter som intervjuades via telefon mailade vi bilderna i förväg. Dessa 
bilder finns i bilaga 2. 
 
2.2.4 Analys av intervjuerna 
Det finns två synsätt att analysera en kvalitativ intervju och vi har valt att analysera våra 
intervjuer utifrån en kombination av de två. Det första är att alla intervjuer jämförs med 
varandra för att se hur flera personer agerar, medan det andra är att varje individ är unik i 
sin situation och agerar utifrån sig själv.10 Att använda en kombination av dessa båda har 
fördelen att vi både får möjlighet att dra slutsatser av respondenternas agerande samt att 
vi kan använda oss av enskilda respondenters attityder. Svaren på våra frågor har vi 
analyserat tillsammans med våra teoretiska referenser för att se om våra respondenter 
använder sig av teorins metoder för att söka information.  
 
2.2.5 Validitet 
Vår undersökning syftade till att jämföra våra respondenters åsikter samt dra slutsatser 
utifrån dem. Eftersom Jacobsen11  anser att detta är det närmaste vi kan komma en riktig 
beskrivning av sanningen, nämligen att flera personer tycker samma sak, så anser vi att 
vårt resultat har en hög validitet, giltighet. Det resultat vi fick fram från intervjuerna har 
vi även jämfört med den tillgängliga teorin för att ytterligare öka validiteten på det 
slutgiltiga resultatet.  
 
2.2.6 Reliabilitet 
För att en undersökning ska anses ha reliabilitet, pålitlighet, krävs att undersökningen är 
genomförd på ett sådant sätt att resultatet stämmer överens med respondenternas verkliga 
upplevelser.12 Vi anser att vår undersökning genomförts på ett sådant sätt att 
respondenterna inte haft anledning att svara annorlunda på våra frågor än de skulle ha 
gjort i något annat sammanhang. Emellertid måste vi ha i åtanke att deras svar och 
reaktioner kan ha påverkats i någon omfattning av vetskapen att de blev inspelade på 
band.  
 
För de intervjuer som skedde ansikte mot ansikte fick respondenterna själva välja plats 
där intervjun skulle äga rum för att öka deras bekvämlighet. För resterande intervjuer, 
som ägde rum via telefon, kunde vi inte erbjuda mer än att respondenten fick välja 
tidpunkten. Dock kan sättet, att intervjua respondenterna via telefon, ha bidragit negativt 
för våra tolkningar. Detta eftersom vi inte hade möjlighet att upptäcka deras reaktioner, 
genom exempelvis ansiktsuttryck, till fullo.  
 

                                                 
10 Jacobsen 2000 
11 Jacobsen 2000 
12 Ely 1993 

 7



Frågorna som respondenterna fick var ställda så att de skulle bli lugna och inte tänka på 
att de var i ett intervjusammanhang utan att de snarare satt och berättade om sina egna 
båtupplevelser till en vän. Denna intention från vår sida lyckades mycket bra och flera 
blev så ivriga i sitt berättande att vi inte ens lyckades få tillräckliga svar på några av våra 
förbestämda frågor. Vi anser dock inte att detta har gjort intervjuerna tillräckligt 
missvisande för att behöva bortse från dem.  
 
En annan faktor gällande intervjuerna som inte får förbises är att alla respondenter var 
män. Detta har den enkla förklaring att vi inte lyckades få tag på en enda båtägare som 
var kvinna.  
 
2.3 Källkritik 
I vår teoridel hade vi intentionen att ta del av tidigare studier inom samma område för att 
kunna göra jämförelser mellan våra tankar och deras. Dessvärre hittade vi inga sådana 
studier att granska. Därav kunde vi tyvärr inte få några indikationer på hur vårt resultat 
står sig i förhållande till andra undersökningar.  
 
De källor vi valt att använda till teorikapitlet kan uppfattas som aningen ålderdomliga. 
För att minska problemet, att dessa källor därmed inte kan ses som tillräckligt trovärdiga, 
har vi kompletterat dessa med nyare artiklar inom samma områden.  
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3. Teoretisk utgångspunkt 
 
I teoriavsnittet kommer vi först och främst att behandla hur konsumenterna agerar för att 
komma fram till hur Strand Craft ska kommunicera med dem samt vad företaget ska 
kommunicera för att få dem intresserade av sina produkter. Därefter kommer vi ta upp 
vilka verktyg som företaget kan använda för att nå ut med sin marknadsföring till 
potentiella kunder.  
 
Vi har valt att genomgående i uppsatsen behandla alla kunder som ”han” av den 
anledning, som nämndes tidigare, att vi vid våra intervjuer och rundfrågningar bland 
vänner och bekanta inte lyckats finna en enda båtägare som är kvinna. Alltså kommer alla 
båtägare i vår uppsats att betraktas som män. 
 
3.1 Kunden  
Företag vill förstå hur konsumenter tänker, känner och handlar. Detta för att bestämma 
vilka marknadsföringsåtgärder företaget ska använda för att locka konsumenten att köpa 
företagets produkt. För att kunna påverka konsumenters köpbeteende är det avgörande att 
undersöka och förstå hur konsumenten tar beslut i en köpsituation och vad som är den 
påverkande faktorn vid köpet. Det är svårt att förstå hur konsumenten känner och tänker 
eftersom personen oftast inte uttrycker detta verbalt och eftersom det oftast är 
omedvetet.13  
 
3.1.1 Köpbeslutsprocessen 
Vid ett köp går kunden igenom en process bestående av fem steg. Assael14 beskriver 
dessa steg på följande sätt.  
 
3.1.1.1 Behov uppstår 
I det första steget uppstår det någon form av ”problem” för kunden. Den nuvarande 
situationen är inte tillfredställande utan han vill se någon form av förändring. 
 
3.1.1.2 Informationssökning 
Resultatet av det uppkomna behovet är att kunden söker information om produkter som 
kan lösa hans ”problem”. Han tar reda på så mycket information som möjligt och börjar 
uppmärksamma reklam och annonser som är kopplade till den typ av produkt som han 
efterfrågar. Han börjar även undersöka olika modeller och jämföra priserna på 
produkterna för att komma fram till vilken som är den viktigaste egenskapen hos 
produkten. Ofta vill han också prova den aktuella produkten för att få bekräftat att den är 
lika bra som företaget utlovat. 
 
3.1.1.3 Utvärdering av alternativ 
Nästa steg innebär att kunden utvärderar de olika alternativen som han tagit fram genom 
informationssökningen. De olika alternativen jämförs med varandra för att hitta det 
varumärket som passar bäst och ger mest valuta för pengarna. Det är viktigt att produkten 
                                                 
13 Randall 2000  
14 Assael 1995 
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stämmer överens med vad kunden efterfrågar, eftersom han börjar se till produkternas 
sekundära kriterier som utformning och funktioner om flera produkter liknar varandra. 
 
3.1.1.4 Köpet 
När kunden väl bestämt sig för köp så finns det fortfarande ett antal faktorer som kan 
sätta stopp för köpet. Exempel på sådana faktorer kan vara att kunden har brist på kapital, 
att han får information om andra erbjudanden eller att det efterfrågade märket är 
otillgängligt. Kunden kan även besluta sig för att inte genomföra köpet omedelbart, om 
inte produkten möter hans kriterier, utan istället skjuta upp det och genomföra det senare.  
 
3.1.1.5 Efterköpsbeteende, utvärdering av köp 
Efter köpet utvärderar kunden om produktens och varumärkets egenskaper stämmer 
överens med vad som utlovats. Om han är nöjd med köpet är det troligt att han 
återkommer och väljer företagets produkter igen. Är han däremot missnöjd med köpet är 
det troligt att han inte återkommer och istället väljer ett annat företag som erbjuder en 
liknande produkt nästa gång.  
 
De kunder som får höra negativ information om produkten och varumärket efter att de 
har genomfört köpet väljer att motivera sitt köp med att antingen ignorera informationen 
eller ta till sig utvalda delar av den. Oavsett om kunden får negativ eller positiv 
information lagras den i hans minne till framtida köp och kan vara avgörande för vilket 
företag han då väljer.15

 
3.1.2 Engagemang vid köp 
Det personliga engagemanget som konsumenten känner inför en produkt och ett köp är 
den viktigaste faktor som bestämmer hur han beslutar sig för ett köp. Han arbetar 
kontinuerligt för att minimera riskerna och maximera nyttan av produkten genom de olika 
beslutsstegen i köpprocessen. Om risken är hög för att köpet blir felaktigt och därmed 
innebär en extra kostnad för honom blir han automatiskt mer engagerad.16

 
Engel17 beskriver engagemang som en symbios mellan en person, en produkt och en 
situation. Han menar att utgångspunkten alltid är personen och hans underliggande motiv, 
behov och värderingar. Dessa motiv aktiveras när företaget, genom produkten, försöker 
uppnå det konsumenten efterfrågar. Olika produkter har olika möjlighet att tillfredställa 
konsumentens behov vilket gör det viktigt att ta hänsyn till de tre faktorerna (person, 
produkt, situation). De personliga kopplingarna till produkten från konsumentens sida 
ligger bakom om han har ett högt eller lågt engagemang till köpet. Han får ett högt 
engagemang i köpet när de personliga behoven och värderingarna uppfylls med hjälp av 
lämpliga marknadsföringsstimuli.  
 
Att köpa en båt kräver ett högt engagemang, ett så kallat högengagemangsköp. Nedan 
kommer en närmare beskrivning av det.  
 

                                                 
15 Assael 1995 
16 Rothschild 1987 
17 Engel et al. 1995  
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3.1.2.1 Högengagemangsköp 
Vid högengagemangsköp utvärderar konsumenten utförligt olika produkter och märken 
för att hitta just den produkt som han efterfrågar. Han söker mycket information om olika 
modeller och flera olika varumärken undersöks.18 De konsumenter som är engagerade i 
köpet är dessutom mer mottagliga till information från stora informationskällor som 
tidskrifter och reklamkampanjer. 
 
När konsumenten söker information om ett högengagemangsköp bildar han sig också 
åsikter och attityder rörande både produkten och varumärket redan innan köpet har skett, 
till skillnad från vid ett lågengagemangsköp. Eftersom konsumenten blir engagerad i 
köpet utvecklar han en attityd till produkten och varumärket snarare än ett beteende.19  
 
En konsument är ofta villig att spendera mer tid och pengar på köp som engagerar dem än 
på så kallade passiva köp, som exempelvis dagligvaror. Han lägger även mer energi på 
köpet och är något mer försiktig vid tidpunkten för själva köpet. Då känner han till vilka 
produkter som finns tillgängliga inom produktklassen och har studerat skillnaderna 
mellan olika varumärken. Konsumenter tenderar att vara trogna ett märke men kan vara 
villiga att byta om de önskvärda detaljerna finns hos ett konkurrerande märke.20  
 
Assael21 nämner fem kategorier där högengagemangsbeslut är vanligast: 
 

• När produkten är av stor betydelse för konsumenten och den förstärker och bidrar 
till den egna självbilden. 

 
• Vid köp där produkttypen har ett fortlöpande intresse för konsumenten, 

exempelvis vid köp där trender tenderar att ändras snabbt. 
 

• När köpet innebär en betydande risk för konsumenten. Riskerna kan vara i form 
av finansiella, teknologiska och sociala risker. 

 
• När produkten har en känslomässig dragningskraft. 

 
• När produkten kan förknippas med en specifik grupps normer. Konsumenten 

köper produkten eftersom varumärket drar upp statusen för produkten och köpet. 
Vänner i konsumentens omgivning tycker att köpet är nödvändigt och köpet är av 
betydelse för att han eller hon ska få tillhöra gruppen. Det kan vara viktigt för 
gruppens image att konsumenten köper en viss produkt av status eftersom risken 
finns att statusen dras ned för hela gruppen om han köper ”fel” produkt.  

 

                                                 
18 Engel et al. 1995 
19 Rothschild 1987 
20 Arnould et al. 2004  
21 Assael 1995  
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3.2 Företaget 
Företagets allra främsta mål är att skapa förutsättningar för att försäljningen ska vara 
möjlig. För att klara av det krävs att det uppstår en relation mellan företaget och så många 
konsumenter som möjligt, under så lång tid som möjligt. Relationerna utgår från de 
produkter som företaget erbjuder, vilka konsumenterna har behov av och efterfrågar. Men 
som nystartat företag är det inte helt lätt att skapa dessa relationer eftersom de etablerade 
företagen redan har den rollen. Företaget måste då, för att kunna etablera sig och få en 
plats på marknaden, komma in mellan konsumenterna och konkurrenterna, och bryta 
deras relation för att istället själv få relationen med konsumenten.22

 
3.2.1 Marknadsföringsverktyg 
Fill23 använder sig av en rad verktyg som beskriver hur företag ska lägga upp sin 
marknadsföringskommunikation för att nå ut till kunderna med sitt budskap. De fem 
huvudsakliga verktygen är: annonsering, sales promotion, public relations, personlig 
försäljning och direktmarknadsföring. Därefter diskuterar han även marknadsföring 
via Internet, som är ett nyare verktyg som vuxit stadigt de senaste åren och förväntas 
växa ytterligare i framtiden.  
 
3.2.2 Annonsering 
Oavsett hur bra företagets produkt är så bör de använda sig av någon form av 
annonsering för att göra kunden uppmärksam på att deras produkt existerar. Detta 
eftersom konsumenterna inte har möjlighet att köpa en produkt de aldrig hört talas om 
eller sett.24  
 
När företaget planerar sin annonsering är det viktigt att de lägger både kraft och energi på 
att utforma kampanjen på ett tillfredsställande sätt. Det räcker inte med att bara bli 
uppmärksammade utan det är även viktigt vad som kommuniceras och vad företaget blir 
förknippat med.25  
 
För att annonskampanjen ska bli lyckad för företaget räcker det inte med att den är 
informativ utan den bör även spela på konsumentens känslor och tidigare erfarenheter.26 
Enligt Fill ska kampanjen göra kunden ”känslomässigt engagerad”27 och skapa ett 
intresse för företagets produkt. Annonsen bör även vara trovärdig för att på ett effektivt 
sätt kunna förmedla sitt budskap. Hur trovärdig en annons anses vara av konsumenterna 
beror bland annat på hur mycket de litar på den källa som förmedlar budskapet. Källans 
personliga motiv till att gå ut med informationen, alltså hur mycket personen som 
exempelvis pratar i en reklamfilm får för att vara med i filmen, är också av betydelse.28

 

                                                 
22 Melin 1999  
23 Fill 1999, 2002 
24 Cohen 1995  
25 Melin 1999  
26 Randall 2000  
27 Fill 1999 s. 283 
28 Fill 1999  
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Randall29 påpekar att den kortvariga effekten av att annonsera är förhållandevis låg för 
annonsören. Effekten är så pass låg att den, för etablerade företag, endast gör någon 
märkbar effekt i 33 % av annonskampanjerna och för nyetablerade företag i 55 % av 
kampanjerna. Det innebär att annonseringen i två tredjedelar av fallen, för etablerade 
varumärken, inte ger någon signifikant effekt alls på kort sikt. Däremot poängterar han 
att, även om annonserna inte genererar någon ökad försäljning på kort sikt, har annonsen 
en långsiktig effekt som kan vara upp till två eller tre år efter kampanjens genomförande. 
En annonskampanj kan alltså vara vinstgivande även om den inte renderar i ökad 
försäljning eftersom den kan ge fördelar till varumärket.  
 
Randall30 beskriver även vilka faktorer som företaget måste beakta för att kunna 
genomföra en annonskampanj: 
 

- En situationsanalys som beskriver var vi är och varför vi är där vi är. 
 

- Vilka våra mål är, vad vi siktar på inom försäljning, marknadsandel med mera.  
 

- Hur vårt varumärke är positionerat hos konsumenten och hur vi vill förändra den. 
 

- Strategi för hur vårt varumärke ska konkurrera på marknaden. 
 

- Budget för annonsering.   
 
3.2.2.1 Tv och radio 
Att annonsera via tv och radio är ett alternativ för företag som har som mål att nå så 
många konsumenter som möjligt. I och med att tv- och till viss del även radioreklam 
sänds över så stora områden så blir den totala kostnaden, för den annars dyra 
annonseringen, låg per träffad konsument.31

 
3.2.2.2 Dagstidningar och tidskrifter 
Av den totala summan som företag spenderar på annonsering används den största delen 
till annonser i tryckt form. De två huvudsakliga medierna inom tryckt annonsering är 
dagstidningar och tidskrifter.  
 
I och med att många människor idag har tillgång till en dagstidning antingen hemma, på 
jobbet eller på annan plats, ses detta som ett bra media att annonsera i. De tidningar som 
konsumenterna läser väljs ofta ut utifrån intresse och/eller yrke och speglar därmed även 
konsumenternas köpvanor. I och med detta kan företag använda dagstidningarnas 
databaser för att se vilka tidningar de ska annonsera i för att nå sina målgrupper. Dock är 
det fortfarande så att de annonser som finns i dagstidningarna främst är för produkter av 
ganska allmänt intresse eftersom tidningarna inte är specialiserade på så sätt att det bara 
är en typ av människor som läser dem.  
 

                                                 
29 Randall 2000 
30 Randall 2000  
31 Fill 1999  
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Vill företaget däremot annonsera för specifika målgrupper ska de istället använda sig av 
tidskrifter som är specialiserade inom företagets område. Att annonsera i tidskrifter är 
också förhållandevis dyrt, men där har företaget större möjlighet att nå ut till sina 
potentiella kunder. Annonsens bilder håller också en mycket hög kvalitet vilket gör att 
detaljrikedomen kan bli tydlig. En nackdel är dock att annonsen måste bokas långt i 
förväg för att få möjlighet att få plats i nästa nummer.32

 
3.2.2.3 Annonspelare 
När förtaget planerar att annonsera på annonspelare bör de ha i åtanke att denna typ av 
annonsering inte kan användas för att få ut någon större mängd information. Eftersom 
annonspelarna ofta står placerade utmed trafikleder är tiden som konsumenterna har på 
sig att uppfatta annonsens budskap begränsad till några sekunder.33

 
3.2.2.4 Mobil annonsering 
Exempel på mobil annonsering är annonser på och i bussar och taxibilar, i tunnelbanan 
och på lastbilsflak. Annonserna kan vara utformade som reklam inuti fordonen för dem 
som åker med, eller som skyltar utanpå fordonen för dem som befinner sig utanför. 
Annonseringen kan också innebära att ett företag sätter sin logotyp på sin bil för att visa 
upp den medan de kör runt.  
 
De företag som främst använder sig av denna typ av annonsering är lokala annonsörer 
som restauranger, teatrar och affärer.34

 
3.2.2.5 Produktplacering 
Vid produktplacering låter filmskaparen ett företag ha med sin produkt, service eller 
logotyp i sin film mot en avgift. Denna typ av annonsering kan användas av i stort sett 
alla företag och är inte begränsad till något speciellt område. Genom att få sin produkt 
placerad i en stor och omtalad film ökar konsumenternas medvetande om företagets 
produkt och varumärke, samtidigt kan både trovärdigheten och imagen förstärks markant 
då produkten eller varumärket förknippas med en känd film.  
 
Vad gäller denna typ av marknadsföring har dock annonsören själv väldigt liten kontroll 
över hur hans produkt kommer att användas i filmen och han vet från början inte hur 
mycket den kommer att synas eftersom det ligger i filmskaparens händer. I värsta fall kan 
syftet till och med få motsatt effekt om produkten används i någon mindre bra scen.35

 
3.2.2.6 Mässor och utställningar 
Genom att ställa ut på en mässa eller utställning kan företaget få uppmärksamhet från en 
stor mängd potentiella kunder. Mässor är vanligtvis uppbyggda kring ett tema och 
därmed är besökarna oftast mycket intresserade av vad utställaren har att erbjuda.  
 

                                                 
32 Fill 1999  
33 Fill 1999  
34 Fill 1999  
35 Fill 1999  

 14



En mässa eller utställning ska inte ses som en engångshändelse utan som en del av ett 
långsiktigt mål att skapa relationer med potentiella kunder. Därför kan det, trots höga 
kostnader, ändå vara värt att visa upp sina produkter. Kostnaderna består i 
anmälningsavgift, kostnad för planering och förlust när säljpersonalen försvinner från 
företaget till mässan. Utställningarna är emellertid mycket effektiva om de används på 
rätt sätt och förbereds genom en noggrann planering. Om företaget dessutom använder 
utställningen tillsammans med en bra PR-kampanj så har de ännu större möjlighet att dra 
nytta av den och få den att bli effektiv.  
 
Om företaget anser att de inte får tillräckligt med egen uppmärksamhet på de mässor som 
anordnas för många utställare, eller om de tycker att det är för höga kostnader 
involverade så kan de arrangera en egen utställning för sina kunder. Under denna 
utställning får utställaren maximal uppmärksamhet av besökarna samtidigt som det håller 
nere kostnaderna för företaget. På dessa utställningar kan företaget själva välja vilka 
kunder som ska bjudas in och de riskerar inte att ödsla tid på kunder som eventuellt inte 
är intresserade och som kommit till mässan för någon annan utställare.36

 
3.2.3 Sales promotion 
Sales promotion används för att öka värdet på köpet för kunden så att han väljer att 
handla direkt istället för att fundera över köpet och handla vid ett senare tillfälle. 
Eftersom konkurrensklimatet på marknaden har hårdnat har krav på ökad försäljning och 
snabba resultat uppstått.37 Ett sätt att snabbt öka försäljningen kan vara att stimulera 
kunden till köp genom exempelvis gratis varuprover, rabattkuponger, bonusförpackningar 
samt tävlingar och lotterier.38

 
När det gäller att sälja en ny produkt som kräver högt engagemang från kunden bör sales 
promotion undvikas. Detta för att konsumenterna sällan spontant köper en sådan produkt 
utan vill hinna få kunskap om produkten från till exempel public relations och 
annonsering innan köpet görs.39

 
3.2.4 Public relations 
Public relations (PR) handlar om att få billig eller gratis reklam från en tredje part.40 Det 
syftar till att förbättra konsumenternas inställning till företaget samt att få dem att lita på 
vad företaget erbjuder och få dem att känna att risken minskar vid ett köp.41

 
Företagets kostnad för PR är mycket låg i jämförelse med kostnaden för att exempelvis 
genomföra en annonskampanj. De kostnader som ändå kan komma att uppstå är 
kostnader för förberedelser av exempelvis pressreleaser som måste genomföras.  
 

                                                 
36 Fill 1999  
37 Fill 1999  
38 Cohen 1995  
39 Fill 1999 
40 Cohen 1995  
41 Fill 1999 
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Vad gäller PR så har företaget själva väldigt liten kontroll över vilket budskap som 
kommer att kommuniceras eftersom det sker genom en tredje part.42 Dock ses denna typ 
av reklam ofta som mer trovärdig från konsumenternas sida då det inte är det egna 
företaget som förmedlar budskapet utan någon utomstående.43

 
Fill44 beskriver på vilket sätt några av företagets olika intressenter har intresse av PR: 
 

• Anställda: För att de anställda i ett företag ska få möjlighet att prestera på bästa 
sätt krävs att de är motiverade i sitt arbete. Motivationen skapas bäst genom de 
anställdas egna word of mouth-kommunikation vilket tydliggör vikten av att de 
anställda får information om det egna företaget för att inte osanna rykten ska börja 
spridas. 

 
• Media: Idag har media, och speciellt pressen, blivit en mycket viktig faktor att 

beakta när det gäller vilken information företaget ska förmedla. Att ha en bra 
kontakt med media är betydelsefullt då de ofta är nyhetstörstande och kan 
utnyttjas av företaget för att rapportera från events, aktiviteter och utveckling som 
sker på marknaden.  

 
• Samhället: Det är betydande att det omgivande samhället har en positiv bild av 

företaget och dess produktion. För att skapa en positiv atmosfär och förståelse 
mellan företaget och dess omgivning använder sig företaget av PR för att få ut 
information om verksamheten.  

 
• Kunder: Blir kunderna medvetna om företagets produkter, och får en positiv bild 

av dem, kan ett förtroende byggas upp mellan kunden och företaget. Detta kan 
medföra att kunderna blir intresserade av att köpa produkterna och även sprida 
goda rykten vidare till andra genom word of mouth-kommunikation. Kunderna 
känner då också att risken med ett köp minskar.  

 
3.2.5 Marknadsföring via Internet  
Internet är ett ständigt växande område som har mycket att erbjuda för både potentiella 
kunder och företag. Genom sina hemsidor kan företag både locka kunder att stanna kvar 
på sidan och ta del av företagets olika erbjudanden samt att starta en interaktion med 
företaget.  
 
En stor fördel för både företaget och kunderna är att interaktionen dem emellan kan ske 
ögonblickligen och inte behöver försenas eller bli en monolog som vid traditionell 
mediakommunikation. Några av de stora fördelarna för företagen är att de får tillgång till 
en global marknad till ett mycket lågt pris. Fördelarna för kunderna är att tillgängligheten 
till företaget ökar samt att priserna oftast ligger på en något lägre nivå.45 Andra fördelar 
med Internet är att kunderna kan få del av en stor mängd Internetsidor med bilder, ljud 
                                                 
42 Fill 1999 
43 Cohen 1995  
44 Fill 1999 
45 Fill 2002  
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och rörlig grafik. De kan också välja vilken information de vill ta del av, gå tillbaka till 
den information som var intressant hur många gånger som helst, välja vad de vill köpa 
samt lätt ändra sina beslut.46

 
För att locka kunder till företagets hemsida kan en annonskampanj utanför Internet, 
genom de traditionella annonseringskanalerna, ha hög genomslagskraft. Dock har det 
visat sig att denna kostsamma annonsering har sämre genomslagskraft än vad word of 
mouth har mellan konsumenter.47 En annan metod som företaget kan använda sig av, för 
att få kunderna att hitta till företagets hemsida, är att i första hand utnyttja sitt varumärke 
som hemsidesadress. Detta underlättar för kunderna som då kan använda sig av de 
kunskaper de redan har om företaget för att hitta dem.48  
 
I uppbyggandet av hemsidan bör företaget tänka på att alltid vara strategisk med vilka ord 
de använder som sina nyckelord. Genom att noga överväga dessa kan de öka antalet 
träffar vid en sökning i någon sökmotor.49 Om möjligt bör företaget dessutom arbeta för 
att skapa en relation till olika sökmotorer och portaler på Internet för att försäkra sig om 
att få en bra position vid sökningar. Det är nämligen sällan som konsumenter, vid 
sökningar på Internet, klickar sig in på sidor som ligger senare än nummer tio i 
resultatlistan.50  
 
När kunderna väl har hittat till företagets hemsida är det viktigt att den är 
navigationsvänlig, så det är enkelt att hitta den information som de söker, samt att det är 
lätt att ta sig fram och tillbaka mellan olika undersidor.51 Rowley52 diskuterar en annan 
viktig faktor för företaget att tänka på vid annonsering via Internet, som hon hämtat från 
Hansson (2000). Den innebär att företaget måste tänka på att det inte räcker att överföra 
den traditionella annonseringen, som exempelvis tidningsartiklar, till Internet eftersom 
det är stor skillnad att som kund ta till sig informationen via datorskärmen. För att 
dessutom kunna få kunden att klicka sig vidare bland företagets sidor krävs att 
annonseringen är tillräckligt intressant.53  
 
Till skillnad från traditionell annonsering, som ofta syftar till att skapa en känsla hos 
kunden till varumärket eller produkten, så har Internet ofta en mer informativ betydelse. 
Den potentiella kunden söker upp företagets hemsida i första hand för att söka 
information om företaget och/eller dess produkter. Dock är det fortfarande viktigt för 
företaget att skapa en bra känsla kring sitt varumärke och sin produkt eftersom de vill 
hålla kvar kunden på hemsidan.54

 

                                                 
46 Randall 2000  
47 Fill 2002  
48 Rowley 2001 
49 Fill 2002  
50 Rowley 2001 
51 Fill 2002  
52 Rowley 2001 
53 Rowley 2001 
54 Fill 2002  
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Företaget kan annonsera på nätet genom flera olika vägar. Alla syftar till att företaget 
använder sig av andra företags hemsidor som de tror att deras potentiella kunder besöker 
för att där lägga ut sin annonsering. Den vanligaste formen av annonsering på Internet är 
länkade reklamannonser där konsumenterna kan klicka sig vidare för att komma till 
företagets hemsida. Till sitt förfogande har företaget all upptänklig media i form av text, 
bilder, ljud och film. Dock har undersökningar visat att bara omkring 4 % av de som ser 
en annons av den typen faktiskt klickar sig vidare genom den.55

 
Internet skall ses som en marknadsföringskanal som erbjuder företaget flera olika 
funktioner. Det kan bland annat vara annonsering, försäljning, utbyte av information 
genom kommunikation samt efterköpssupport. Alla dessa funktioner går dock inte att 
applicera på alla branscher så det är viktigt att företaget undersöker sina egna alternativ 
innan de beslutar sig för rätt strategi.56  
 
3.2.5.1 Direktmarknadsföring via Internet 
Den vanligaste formen av direktmarknadsföring via Internet är e-mail. Där adresserar 
företaget sina erbjudanden direkt till kundernas e-mailadress, vilket medför att de har 
möjlighet att göra dem personliga. Företaget bör dock vara försiktigt med sin 
marknadsföring för att inte bli anklagade för att skicka skräppost, spam, till sina kunder. 
Detta kan ske genom att kunderna får registrera sin mailadress på företagets hemsida för 
att få tillgång till erbjudanden. Dock är detta inte en definitiv lösning på problemet 
eftersom kunderna ofta glömmer hos vilka företag de lämnat sin adress. 
 
Att få information om företaget via e-mail är idag ett mycket enkelt sätt för företag att få 
ut information till en stor mängd kunder. En fråga som företaget bör ställa sig är om 
kunderna verkligen uppskattar och läser informationen eller om mailet riskerar att 
försvinna i den ständigt växande högen av spam-mail som dimper ner i inboxen.57 I en 
undersökning genomförd av Merisavo & Raulas58 visar resultatet att kunder som fått 
information via e-mail var nöjda med informationen och uppskattade att ha kontinuerlig 
konversation med företaget. Undersökningen visade också att många av deras 
respondenter skulle kunna tänka sig att tipsa sina vänner om att gå med i maillistan 
eftersom informationen sågs som tillräckligt intressant.  
 
3.2.6 Personlig Försäljning 
Personlig försäljning skiljer sig från de övriga marknadsföringsverktygen i och med att 
marknadsföringen sker genom en interaktion mellan försäljaren och kunden, där kunden 
har möjlighet att direkt få svar på sina frågor och svara på försäljarens argument.  
 
Personlig försäljning är det mest effektiva marknadsföringsverktyget, men också det 
dyraste. Det som är kostsamt är att ha försäljare som kontaktar kunden personligen för att 
få kunden att känna sig tillfredsställd med den information som han erbjuds. Försäljaren 
ska också arbeta för att få honom att göra ett köp som han blir nöjd med. Företaget kan 

                                                 
55 Fill 2002 
56 Kumar et al. 2004 
57 Fill 2002 
58 Merisavo et al. 2004 
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genom försäljaren använda sig av en tvåvägskommunikation med kunden som kan 
effektivisera budskapet eftersom han kan fokusera på försäljaren utan att bli avbruten och 
störd av onödiga distraktioner.59

 
Företaget kan välja om de vill satsa på att själva sälja sina produkter till kunderna eller 
om de vill anlita en återförsäljare. Trenden idag är att återförsäljarna får en större 
betydelse och makt över försäljningen. Det kan medföra att företaget måste betala för att 
få sälja sina produkter hos en viss återförsäljare.60 Att själv stå som försäljare har 
följande fördelar: 
 

- Större flexibilitet att skräddarsy försäljningen efter kundens önskemål 
 
- Omedelbar feedback från kunderna 
 
- Omedelbar tillgång till vinsten av försäljningen 
 
- Flexibilitet att förlägga försäljningen när som helst i tid61 

 
3.2.7 Direktmarknadsföring 
Målet för ett företag bör alltid vara att bygga upp en långsiktig relation med sina kunder. 
De flesta andra marknadsföringsverktygen riktar sig till den stora massan, medan 
direktmarknadsföring riktar sig till varje kund, mer eller mindre individuellt. 
Direktmarknadsföring innebär alla aktiviteter som genererar en dialog mellan företaget 
och dess kunder och potentiella kunder.62

 
3.2.7.1 One-to-one marknadsföring 
Grunden för detta sätt att marknadsföra sig är att ha en databas med kunder och 
potentiella kunder. I databasen samlar företaget information om kunderna och deras 
tidigare köpbeteende och kontakt med företaget. Genom databasen kan företaget 
analysera varje kunds beteende individuellt. Genom att ha all information om kunden 
sparad kan de välja ut speciella grupper eller kunder att rikta sig till vid kampanjer.63

 
Företaget samlar in data genom inköp som kunden har gjort. Databasen fungerar som ett 
förråd för information om kunden som senare kan komma att användas av företaget för 
att välja ut rätt segment att rikta sig till. Här kan företag även spåra specifika kundgrupper 
samt se hur deras livsstil och attityder förändras.64  
 
3.2.7.2 Direktresponsmedia 
Genom att använda sig av direktresponsmedia så kan företaget skapa en dialog med 
kunden. Direktmarknadsföring ska inte ses som enskilda företeelser från företagets sida 

                                                 
59 Fill 2002 
60 Randall 2000  
61 Cohen 1995  
62 Fill 2002  
63 Randall 2000  
64 Fill 2002  
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utan som en del i deras marketing-mix. Det finns tre typer av direktresponsmedia: 
direktreklam, inbladning och kataloger. 
 
Direktreklam är adresserad reklam till mottagaren som sänds via post. Företaget har 
genom denna typ av reklam möjlighet att individualisera budskapet så att varje 
försändelse är unik. Dock är denna typ av annonsering relativt dyr och bör därför inte ha 
som huvudsakliga ändamål att skapa uppmärksamhet, utan bör ha ett mer precist mål. 
Direktreklam används huvudsakligen av företag inom den finansiella sektorn men idag 
börjar allt fler andra företag också använda sig av verktyget för att försöka minska sina 
annonseringskostnader för tv och andra media. 
 
Genom att trycka upp reklamblad och lägga med i tidskrifter, så kallat inbladning, kan 
företag både få ut information om sin produkt och få respons från kunden. Denna typ av 
annonsering, ofta i fyrfärg, är betydligt dyrare än en traditionell annons i tidskrifter, men 
uppmärksamheten blir betydligt större. 
 
Genom olika kataloger som skickas till kunderna kan företag få sålt sina produkter direkt 
till kunden. Antal företag som använder sig av denna typ av marknadsföring har ökat de 
senaste åren och spridit sig till allt från kläder till datorer. 65  
 
3.2.8 Marknadskommunikationsmodell 
De sex olika verktygen som Fill resonerar om i föregående kapitel ger en bra och 
övergripande beskrivning av hur företag kan använda de alternativ som finns för att nå ut 
med sina produkter. För att kunna få en bild av hur dessa verktyg kan kopplas till den 
funktion som företaget vill att de ska ha, kan de använda sig av marknads-
kommunikationsmodell som Macrae66 har utvecklat. Han har ställt upp företagens 
problem i en tabell (Tabell 1) där han under varje rubrik listar vilka alternativ som finns 
för att bemästra problemen. (Tabellen är översatt av författarna) 
 

                                                 
65 Fill 2002 
66 Macrae 1996 
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Hur 
företaget blir 
intressant 

Hur företaget 
blir ansett 
som åtråvärt/ 
önskvärt 

Hur företaget 
får andra att 
skapa identitet 
för dem 

Hur företaget 
får människor 
att prova 
produkten 

Hur företaget 
kan flytta från 
ett starkt land 

Hur företaget 
får ut informa-
tion om sin 
produkt 

      
Hög synlighet Opinions-

ledande 
Legender Varuprover Låna nationell 

identitet 
Bli ambassadör 
för produkt- 
kategorin 

      
Gratis 
publicitet 

Framgång till 
framgång 

Publika 
uttalanden 

Ny distributör Så ett lokalt 
behov för den 
världsledande 
favoriten 

Erbjud förhands- 
visningar för 
VIP-gäster 

      
Vara 
internationellt 

Använda den 
bästa 
distributionen 

Synlig 
konsumtion 

Inriktning på 
brådskande/ 
impulsiva 
behov 

Erbjud exklusiva 
erbjudanden till 
samarbetspartners 

Vara ledande 
inom kvalitet och 
serviceåtaganden, 
globalt och lokalt 

      
Journalisters 
favorit 

Locka med 
priset 

Unik "point of 
sales" 

Gifting 
vehicles*  

Skapa 
arrangemang för 
jetsettare 

Skapa hjältar av 
produktens unika 
positiva 
egenskaper 

      
 Svår att få tag 

på? 
Mun till mun 
mellan jetset-
tare 

   

      
 Sexig? Bra logotype    
      
  Bra 

fotografiska 
bilder 

   

Tabell 1. (Macrae 1996 s. 117) 
 
* Vi har inte funnit någon lämplig svensk översättning för gifting vehicles och använder 
därför det engelska uttrycket. 
 
Grundtanken med Macraes tabell är att företaget ska kunna använda tabellen som ett 
hjälpmedel för sina egna problemområden. Företaget kan själva skriva in de problem de 
har och därefter lista hur problemen kan lösas i respektive kolumn. Däremot säger 
tabellen inget om på vilket sätt de olika lösningarna fungerar utan det är något som 
företaget själva får fundera över.  
 
3.2.9 Marknadsstrategier vid högengagemangsköp 
Eftersom kunderna agerar olika vid köp av produkter som kräver högt eller lågt 
engagemang så är det viktigt att företaget därmed anpassar sin marknadsstrategi till 
vilken produkt de skall marknadsföra.  
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Rothschild67 hänvisar till ett resonemang fört av Rossiter och Percy (1985) om hur en 
marknadsstrategi kan utvecklas. Inledningsvis bör företaget bestämma om kampanjen ska 
vara riktad mot låg- eller högengagemangsköp eftersom marknadsföringen bör skilja sig 
åt för dem båda.  
 
Företaget ska besluta om syftet med strategin ska vara att öka medvetenheten om 
produkten eller om det ska bidra till att forma attityder kring produkten. Inom 
högengagemangsköp uppkommer konsumentens attityd till produkten redan innan köpet 
har genomförts. Attityden bidrar till att konsumenten tar ställning till vad han tycker om 
produkten innan han har köpt den. Dessa åsikter uppkommer när han tar till sig 
information och utvärderar den. Eftersom konsumenten anser att köpbeslutet är viktigt 
bildar han sig en attityd snarare än ett beteende. I och med att detta bestäms underlättas 
arbetet med att utforma kampanjer.  
 
Därefter bör företaget besluta om kampanjen ska vara informativ, och betona varför 
konsumenten ska köpa produkten, eller om den främst ska bidra till att skapa en image 
och stämning kring produkten. Vid högengagemangsköp med en informativ kampanj 
finns det flera olika sätt att bidra till att skapa önskvärda attityder kring produkten. Ett 
alternativ är att företaget använder sig av jämförande annonsering där de lyfter fram sina 
egna fördelar i jämförelse till konkurrenterna. En annan metod är att framhäva vad 
företaget är kunnigt inom respektive vilka områden de inte har lika mycket kompetens 
inom och därav inte ägnar sig åt. Detta för att ge en så klar bild av företaget som möjligt. 
Här är det viktigt att reklamen är trovärdig och sanningsenlig så att kunden får ett 
förtroende för företaget.  
 
Vill företaget däremot skapa känsla och atmosfär kring produkten är det av vikt att 
konsumenten kan identifiera sig med både reklamen och produkten. Imagen och känslan 
måste vara anpassad till konsumenten och det specifika segmentet. Här är det av 
betydelse att företaget förmedlar rätt typ av känsla så att de inte skrämmer bort den 
potentiella kunden. I annonseringen för denna typ av produkter ska företaget lägga fokus 
på just atmosfären och stämningen i budskapet, men det är viktigt att inte glömma bort att 
annonseringen bör innehålla en viss del information så konsumenterna får veta vad de 
köper. Rothschild menar att reklamkampanjer för högengagemangsprodukter, exempelvis 
bilar och båtar, kan innehålla en blandning av de här två varianterna. Då vill företaget 
både berätta om produktens egenskaper och samtidigt förmedla en känsla av hur det är att 
äga den. 
 
Vid högengagemangsköp använder sig konsumenterna oftast av en kombination av 
tryckta och elektroniska källor för att kommunicera med företagen.68 Vilken annan kanal, 
utöver den elektroniska, som bör användas beror på företagets budget och strategi i 
övrigt. Många företag som har sin försäljning via Internet använder sig av tv och 
annonsering för att få ut sitt varumärke tillsammans med sin hemsida.69  
 

                                                 
67 Rothschild 1987 
68 Rowley 2001 
69 Dahlen et al. 2003 
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Annonseringen bör främst uttryckas i skriftlig form för att möjliggöra för konsumenten 
att på egen hand ta till sig informationen i sin egen takt. En faktor att beakta vid 
annonsering av dessa högengagemangsprodukter är att annonserna kan innehålla mer 
information och vara längre.70 Annonseringen har dock låg trovärdighet hos 
konsumenten och det bör främst användas som tidigare nämnts i början av kampanjen för 
att sedan ersättas av trovärdigare reklam och promotionåtgärder.  
 
Dessa promotionåtgärder kan vara säljstyrkans försäljningsförmåga, demonstration och 
prov av produkten. De två sistnämnda tillåter konsumenten att bilda sin egen uppfattning 
om produkten och konsumenten kan lära sig på egen hand att använda den.71 Personlig 
försäljning är av stor betydelse för att kunden ska kunna få tillgång till dessa åtgärder. 
Här erbjuder annonsering och PR inte tillräcklig information för att den potentiella 
kunden ska köpa produkten, utan han vill även ha möjlighet att prova och få svar på 
frågor rörande exakt det som han är intresserad av. Dessutom vill kunden i stort sett alltid 
ha en försäljare närvarande när han utför ett högengagemangsköp.72

 
Ett annat exempel på trovärdig reklam är enligt både Fill73 och Rowley74 word of mouth-
kommunikation, att rådfråga vänner och bekanta, vilket är av mycket större betydelse än 
vad annonsering och reklam är för konsumenten. 
 
Genom elektronisk media ökas medvetenheten om företagets varumärke och produkter. 
Företaget måste därför arbeta med att få konsumenterna att besöka deras hemsida så att 
de får tillräcklig information för att kunna känna sig trygga i sina köp. Konsumenter som 
ska göra ett högengagemangsköp är ofta mycket aktiva i sitt sökande och väljer ofta att 
stanna länge på hemsidan för att söka information. Det är därför viktigt att all information 
som konsumenten kan tänkas vilja ha finns tillgänglig och att sidan är lätt att navigera.75 
Företag som lägger upp information på sin hemsida bör därför tänka på att inte använda 
sig av för många olika annonser eftersom risken då ökar att konsumenten tröttnar på att 
bli störd i sitt sökande och lämnar sidan för att aldrig återkomma.76  
 

                                                 
70 Rothschild 1987 
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72 Fill 2002  
73 Fill 2002 
74 Rowley 2001 
75 Dahlen et al. 2003 
76 Kumar et al. 2004 
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4. Empiri 
 
I empiriavsnittet kommer vi att sammanställa de intervjuer som vi utfört med våra sju 
respondenter. Svaren kommer att redovisas utifrån de frågor som ställdes vid 
intervjuerna, dock har några frågor slagits samman i sammanställningen eftersom dessa 
frågor byggde på varandra och respondenternas svar på dessa var liknande. Svaren 
kommer dessutom att redovisas i löpande text eftersom vi finner det bäst lämpat i detta 
sammanhang då det ökar läsarvänligheten. 
 
4.1 Frågor om respondenterna 
Vi har intervjuat sju män i åldrarna trettiotvå till femtionio år. Enligt vår uppfattning är 
alla respondenterna höginkomsttagare och tjänar över 400.000 kronor om året. Sex av 
dem bor i Stockholm och en bor i Göteborg. De har påkostade intressen som bilar, båtar, 
skidåkning och golf. Respondenterna äger idag, eller har tidigare ägt, båtar i prisklassen 
700.000 till 1,5 miljoner kronor.   
 
Respondenternas syfte med båtarna är varierande, alltifrån ett nöjesobjekt till 
transportmedel. Fyra av dem anser att de har båten för att både kunna använda som 
transportmedel för att ta sig fram och tillbaka till sommarstugan samt att kunna åka ut en 
fin dag för att sola och bada. Två av respondenterna betonar möjligheten till avkoppling 
med båten och menar att syftet är att ”relaxa”, ”slippa vardagsslitet” och ”bara koppla 
av”. Båten ses även till viss del som en pysselfaktor och en av respondenterna menar att 
båten är som ett ”terapiobjekt” som han lägger ner mycket tid och pengar på genom att 
putsa och polera.  
 
Alla sju respondenter är enstämmiga om att de ser båten som ett nöjesobjekt som de 
njuter av tillsammans med vänner och familj. De framhäver olika typer av nöjen. En av 
dem menar att han har båten som en ”kul leksak” att åka snabbt med och visa upp. En 
annan menar att han bara har båten för nöjesaktiviteter, som att åka runt och festa i, bland 
olika öar i Stockholms skärgård. Ytterligare en av respondenterna berättar att hans 
pojkdröm var att köpa en Cris Craft Lanzer och det var anledningen till att han tillslut 
köpte en sådan. Två av respondentens vänner köpte dessutom samma båtmodell och 
under en period var de ensamma i Sverige om äga dessa båtar. Han menar att de tre 
männen därmed sågs som ”trendsetters” och flera tog efter dem genom att köpa likadana 
båtar. 
 
4.2 Berätta om en dag på sjön 
När respondenterna fick den här frågan berättade de ingående om hur de upplever en dag 
på sjön. Alla sju lever sig intensivt in i situationen och förmedlade den glädjen som 
båtupplevelsen bringar genom sitt tonfall. Samtidigt väljer alla respondenterna att skildra 
minnen och specifika tillfällen de upplevt genom att vara ute på sjön med sina båtar.  
 
En av respondenterna beskriver att en dag på sjön ska vara solig och varm och ”är 
väderberoende och inte veckodagsberoende”. Är det dåligt väder undviker han att åka ut 
med båten men är det strålande sol har han inga problem att ta en ledig dag, eftersom han 
är egenföretagare. Även här beskriver alla de intervjuade situationer som utspelar sig i 
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Stockholms skärgård där de åker runt bland olika öar så som Sandhamn, Vaxholm och 
Utö. En av respondenterna menar att man under en dag på sjön ska åka ut till ”de riktigt 
fina platserna långt ut i skärgården”.  
 
En annan av respondenterna väljer att förklara en dag på sjön genom att berätta om hur en 
kort respektive en längre tur ser ut.  Under en kortare tur ”drar man ihop ett gäng”, 
blandat familj och vänner och givetvis är det bra väder. De åker ut till en mysig ö, tar 
med sig en picknickkorg med lite dricka, solar och badar och stannar tills det blir kväll. 
En längre tur kännetecknas av att han åker ut i skärgården, även här med familj och 
vänner. Antingen stannar de till vid en ö och sover över där eller så åker de ut till några 
vänners sommarställe, stannar några dagar och sedan åker hem.  
 
En annan respondent förklarar en dag på sjön som att han åker ut till Sandhamn med 
vänner, lägger till på KSSS (KungligSvenskaSegelSällskapets) brygga, är där över dagen, 
går på after-sail med liveband och festar loss senare på kvällen. 
 
4.3 Vad är viktigast när du köper en motorbåt? 
När det gäller vad som är viktigast när respondenterna köper en motorbåt så har de svarat 
olika på vilka detaljer som är mest betydelsefulla. Fyra av dem anser att funktion och 
design är viktigast medan de tre andra menar att båtköparen måste utgå ifrån vilken 
prisklass båten bör ligga i och sedan utvärdera alternativen. Följaktligen säger tre av 
respondenterna att det är viktigt att ta hänsyn till ändamålet med båten. Det innefattar vad 
den ska användas till och hur den ska användas, exempelvis för övernattning eller för 
nöjen. Här tillägger en av de intervjuade att det finns båtägare som måste köpa en 
praktisk familjebåt men egentligen hellre vill ha en modern och snabb båt. Han menar att 
dessa båtägare blir avundsjuka på dem som äger moderna och uppseendeväckande båtar 
och drömmer om att själva äga en sådan i framtiden.  
 
Andra faktorer att ta hänsyn till är hur båten beter sig i sjön och om den är bekväm att åka 
i menar tre av respondenterna. Två andra säger att det viktigaste när de köper en båt är att 
den är ”snygg för ögat” eftersom de gärna vill visa upp båten.  
 
”Dyrast vinner inte” menar en av respondenterna utan det är den finaste båten och den 
bästa kvalitén som är av betydelse, ”det måste vara 100 procent kvalité när man köper en 
dyr båt”, ”det finns så mycket slätstruket, jag är inte intresserad av en slätstruken båt” 
fortsätter han och betonar att han gärna vill ha en båt som inte alla andra har. Alla 
respondenterna är eniga om att det är en helhetskombination av pris, design, funktion och 
storlek som är viktigt när de köper en båt.   
 
4.4 Funktion, design och tillbehör 
Fyra av sju respondenter tycker inte att det är speciellt betydande att själv få bestämma 
hur båten ska se ut och vara utrustad, utan de tycker snarare att det är viktigare att båten 
har de egenskaper som de efterfrågar. När de söker efter en båt har de några förbestämda 
egenskaper som de vill att båten ska ha och de undersöker bara de modeller som stämmer 
överens med de uppsatta kraven. En av respondenterna betonar däremot att båtens design 
kan vara bestämd medan motorn ska kunna bytas ut efter önskemål. Köparna ska själva 
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få bestämma antalet hästkrafter på motorn menar han. Finns det valet kan han acceptera 
att priset kan variera.  
 
4.5 Hur går ett båtköp till? 
Informationssökandet bland respondenterna är mycket lika då alla, efter att de 
uppmärksammat ett båtmärke via en annons eller ett reportage i en båttidskrift, tar reda 
på mer information om modellen via Internet. Som komplement till detta besöker de även 
en båtmässa för att få mer information och en personlig kontakt med de olika 
båttillverkarna. Fem av respondenterna uttrycker även att de vill provköra båten innan de 
köper den för att få en bättre känsla för båten, märket och modellen.  
 
Därefter jämför de olika märken och modeller i förhållande till design och pris. Det är 
dessutom mycket vanligt med rekommendationer från vänner och bekanta. Sex av 
respondenterna söker tips och råd från vänner och bekanta innan de köper en båt. Denna 
process kan pågå under en lång tid och respondenterna menar att de tar tid på sig för att 
hitta den båt som de efterfrågar. Att köpet tar tid beror enligt respondenterna på att de tar 
en stor risk med att köpa en så pass dyr produkt. De är rädda för att köpa fel båt och 
sedan ångra sig. 
 
4.6 Båttidskrifter, Internet och mässor 
De tillfrågade anger att de söker information om nya modeller genom olika 
informationskällor så som Internet, båttidskrifter och båtmässor. Dessa verktyg används 
både tillsammans och var för sig. Fem av respondenterna antyder att de uppmärksammar 
båtmärken via båttidskrifter och söker sedan efter information via Internet.  
 
De tidskrifter som respondenterna främst läser är Vi båtägare och Båtnytt, en av dem 
läser bara amerikanska och tyska dito. Han anser att de svenska båttidskrifterna inte 
rapporterar om de båtar och modeller som intresserar honom utan de utländska har en 
mycket bättre bevakning. Hur ofta respondenterna läser dessa varierar från person till 
person. Några läser dem aldrig medan andra läser dem någon gång i månaden. En av 
respondenterna berättar även entusiastiskt att han har sett reportaget om Strand Craft i Vi 
båtägare och uppskattat båtarna riktigt mycket.  
 
De Internetsidor som respondenterna besöker för att ta reda på information om nya 
modeller är Google, blocket.se, märkeshemsidor, amerikanska sajter och stora båtsajter 
som Yachting and Boating World (ybw.com) och boattrader.com. Här besöker 
respondenterna Internet ofta för att söka information om båtar till skillnad från 
tidskrifterna som besöks mer sällan. De flesta respondenterna söker information om båtar 
mellan ett par gånger i veckan till en gång i månaden.  
 
Alla respondenterna utom en har dessutom besökt båtmässan i Stockholm i år för att 
spana in nya båtmodeller och prata med försäljare och tillverkare för de båtmärken som 
de är intresserade av. Ett av intervjuobjekten uttrycker sin förtjusning om båtmässan och 
menar att ”den är guld värd”.  
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4.7 Hur ställer du dig till ett svenskt båtmärke gentemot ett utländskt?  
Tre av respondenterna tycker att ett svenskt båtmärke är mer attraktivt än ett utländskt. 
De menar att ett svenskt märke talar för högre kvalitet och bättre tillverkning och de vill 
gärna stödja svenska företag. De andra har fragmenterade åsikter angående ursprunget. 
Tre av dem menar att ursprunget inte har någon betydelse och att det är designen och 
kvaliteten som har den huvudsakliga betydelsen. ”Det ska vara rätt kvalitet till rätt pris” 
menar en av respondenterna. Den återstående respondenten menar att ett svenskt märke 
kräver att båten har något extra ordinärt. De amerikanska båttillverkarna har en tradition 
av att vara kunniga inom sitt område och därför litar han mer på dem. 
 
4.8 Strand Crafts varumärke och båtar 
Angående Strand Crafts varumärke och båtar fick vi mycket nyanserade svar av 
respondenterna. Associationerna till varumärket är blandade. En av respondenterna 
tycker att logotypen är ”schysst” och påminner om vågrörelser. En annan av 
respondenterna säger att logotypen känns häftig och tilltalande och han associerar 
varumärket till motorcykelmärket Harley Davidson. Två av de intervjuade anser att 
logotypen känns tagen och liknar båtmärket Cris Craft. De menar att varumärket är 
mycket likt detta märke till stilen och utseendet. Två andra respondenter svarar att 
logotypen ser enkelt ut och att varunamnet är kort och koncist vilket är passande för 
båten. 
 
Gällande vad respondenterna associerar med Strand Crafts båtar framkom många åsikter, 
vilka var både positiva och negativa. Fem av sju svarar att de associerar båtarna med lyx. 
En av dem betonar speciellt italiensk lyx. Det finns olika tankar kring båtarna, en menar 
att han förknippar båten med 50- och 60-tals retrodesign och att han uppskattar 
träkänslan. En av respondenterna blir helt till sig och säger ”skit snygg”, ”helt jävla 
outstanding” och ”den är så snyggt gjord att man kissar på sig”. En annan tycker att 
båten ser ut som en ”glidarbåt”. Alla respondenterna tycker att Strand Crafts båtar och 
varumärke stämmer överens. De harmoniserar och signalerar samma budskap enligt de 
intervjuade. 
 
Fyra av respondenterna tycker att den här typen av båtar passar i Sverige och en av dem 
menar att det är en båt för ”the rich and famous”. Fyra av respondenterna menar att 
båtarna ser dyra ut och att det tilltalar den målgruppen som föredrar en snygg båt framför 
en praktisk. En av dem menar att det är en båt för ”äldre herrar med hygglig plånbok”, en 
av de yngre respondenterna säger ”det är en sån båt som fyrtiotalisterna kan tänka sig att 
köpa”.  
 
En av respondenterna menar att bilderna på Strand Crafts båtar är mycket bra ritade men 
han kan inte se att den kan tillverkas i verkligheten. Andra kommentarer är att båtarna ser 
ut att vara instabila. Sex av respondenterna nämner att de associerar Strand Crafts båtar 
till andra kända båtmärken. De nämner märken som Riva och Cris Craft. 
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Alla respondenterna föredrar inombordare före utombordare och främsta skälet till det är 
att inombordare är mer praktiska eftersom det inte sitter någon motor i vägen längst bak. 
Inombordare ger också ett snyggare intryck menar flera respondenter och det blir finare 
linjer på båten. En av respondenterna antyder att utombordaren gör att båten ser ut som 
en ”radiostyrd båt”. 
 
När det gäller vilka färger respondenterna föredrar på båten varierar svaren. Olika 
respondenter uppskattar olika färgkombinationer. Det går inte att hitta ett alternativ som 
passar alla. Fem av respondenterna tycker dock att träkänslan är viktig och passade för 
denna typ av båt. En av dem som inte uppskattar träkänslan menar att det är mer 
arbetsamt att hålla efter en träbåt i förhållande till en plastbåt. 
 
Gällande priset på Strand Crafts båtar tycker tre av respondenterna att båtarna är 
prisvärda, tre tycker att priset är för högt och en av respondenterna menar att det är svårt 
att avgöra om prisnivån är prisvärd. Eftersom det inte finns möjlighet att se båten i 
verkligheten kan han inte avgöra detta menar han. De respondenter som tycker att priset 
är för högt syftar i första hand till modellen Belezza med utombordare. En av dem menar 
att den måste hålla hundraprocentig kvalité eftersom det finns många konkurrenter som 
erbjuder liknande modeller till ett lägre pris. En annan tycker att prisnivån är prisvärd 
eller till och med låg om båten är handgjord, då är den värd ett högre pris menar han. Två 
av de tre som tycker att båtarna är prisvärda, menar att inombordaren är värd priset 
eftersom den är större och framkallar känslan av lyx.  
 
Angående frågan om de intervjuade kan tänka sig att köpa en Strand Craft-båt svarade 
större delen av dem, närmare bestämt tre av de sju respondenterna, att de inte skulle 
kunna tänka sig att köpa båten. En av dem tycker att det är en båt för en yngre målgrupp, 
en annan menar att den inte ser bekväm ut eftersom den är flatbottnad och en tredje anser 
att han skulle köpa ett annat känt märke om han letade efter en ny båt. De som kan tänka 
sig att köpa båten föredrar främst modellerna Eleganza och Extravaganza för känslan av 
lyx som tidigare nämnts. En av respondenterna nämner även att han är intresserad av 
modellen Bikini eftersom den passar hans ändamål. 
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5. Analys 
 
I analysavsnittet kommer vi att diskutera empirin utifrån de teorier vi presenterat tidigare 
samt redovisa våra egna förslag för hur Strand Craft bör arbeta med dem.  
 
5.1 Kunden 
Som teoriavsnittet visar är det viktigt för företaget att förstå hur kunden tänker när han 
väljer att göra ett inköp. Har företaget väl förstått hur kunden handlar och tänker har de 
en mycket större möjlighet att inrätta rätt marknadsstrategi. Saknar de däremot rätt 
kunskap riskerar de att satsa på fel steg i kundens köpprocess och därmed helt gå miste 
om hur de kan påverka kunden i hans handlande. Assael77 beskriver hur kundens 
köpprocess följer ett visst givet mönster när han skall köpa en produkt. Detta mönster 
består av fem steg: behov uppstår, informationssökning, utvärdering av alternativ, köp 
och efterköpsbeteende. 
 
Detta givna mönster ser vi genomgående även hos våra respondenter. De berättar hur de 
efter att de börjat fundera på att köpa en ny båt först går igenom all tillgänglig 
information om båtar som stämmer överens med deras önskemål och köper alltså inte den 
första båten de hittar utan vill ha flera olika alternativ att välja bland. För Strand Crafts 
del är det därför viktigt att alltid ha rätt information tillgänglig för kunderna. När 
kunderna sedan utvärderar de alternativ de fått fram rådfrågar de ofta sina vänner och sin 
familj, eftersom de ses som extra pålitliga, om vilken båt de anser vara bäst. Att rådfråga 
vänner och bekanta stämmer väl överens med vad både Fill78 och Rowley79 säger, 
nämligen att word of mouth-kommunikation är av mycket större betydelse än vad 
annonsering och reklam är. Respondenterna svarar sedan att de jämför fördelar med 
nackdelar hos de alternativ de har för att inte riskera att köpa ett båtmärke eller en 
båtmodell som de senare inte blir nöjda med. De är beredda att lägga ner mycket tid på 
sitt båtköp och låter det inte bli förhastat. Upptäcker de att riskerna sedan är för stora i 
samband med köpet avvaktar de och söker vidare efter mer information. 
 
5.2 Engagemang vid köp 
Som Rothschild80 säger i teoriavsnittet så arbetar alla konsumenter kontinuerligt för att 
minimera riskerna och maximera nyttan av de produkter de ämnar köpa genom alla 
beslutssteg i köpprocessen. Engagemanget i köpet styrs av hur hög risken är att köpet blir 
fel och därmed kan komma att innebära en merkostnad. Hög risk innebär högt 
engagemang medan låg risk innebär lågt engagemang i köpet. Är engagemanget högt blir 
köpet mer personligt för kunden och det är det personliga engagemanget som kunden 
känner inför en produkt och ett köp som är den viktigaste faktorn som avgör om han 
beslutar sig för att genomföra ett köp eller inte.  
 

                                                 
77 Assael 1995 
78 Fill 2002 
79 Rowley 2001 
80 Rothschild 1987 
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När det gäller köp av båtar, som i fallet med våra respondenter, är en viktig faktor vilken 
inställning de har till båtarna samt till vad de har tänkt att använda dem. Här kan 
sambandet mellan hur respondenternas engagemang styrs av samspelet mellan person, 
produkt och situation som Engel81 pratar om skönjas. Respondenternas intresse är 
fokuserat till båtar som ligger i prisklassen från 700.000 kronor och som stämmer överens 
med den bild de vill ge av sig själva till andra i sin omgivning. Eftersom båtarna i det här 
fallet har betydelse både för respondenternas självbild och är förknippat med ett mycket 
högt pris blir deras engagemang i båtköpet mycket stort. 
 
Assael82 har ställt upp några olika punkter för vad som betecknar ett högengagemangs-
köp. Den första är att produkten som ska köpas är dyr och köps sällan. Det rör sig om 
produkter som exempelvis bilar och båtar. Här kan vi lätt se sambandet mellan teorin och 
hur båtägare sällan köper nya båtar utan behåller dem de har länge. Andra punkten är att 
det finns många olika alternativ att välja bland för konsumenten när han funderar på att 
köpa en ny högengagemangsprodukt. Hade alternativen varit få så hade han inte behövt 
engagera sig för att välja utan varit tvungen att ta det alternativ som bjöds. Istället kan vi 
se hur våra respondenter väljer bland många olika alternativ innan de väl bestämmer sig 
för den båt de vill köpa.  
 
De nästkommande två punkterna handlar om hur köpet av produkten påverkar 
konsumentens självbild. Detta bekräftar flera av respondenterna när de säger att det är 
väldigt viktigt att båten passar in i deras livsstil eftersom många andra kommer se dem 
tillsammans med sina båtar. Har andra i bekantskapskretsen en viss typ av båt så känns 
det dessutom tryggt att ha en likadan för att passa in i gruppens normer. En av våra 
respondenter berättar att när han och två av hans vänner skaffade sina båtar köpte de alla 
tre båtar av samma märke. De såg då sig själva som trendsättare eftersom det då inte var 
många i Sverige som ägde den typen av båt. Båten blev då deras statussymbol. Genom att 
tillhöra den rätta gruppen har båten dessutom en uppgift att öka ägarens självbild 
eftersom andra associerar honom med båtens karaktärer. Om inte båten passar in i 
konsumentens livsstil så kan den komma att innebära en social risk att inte bli accepterad. 
Eftersom det visat sig att dessa sociala risker är så stora och viktiga för respondenterna så 
är det mycket viktigt för Strand Craft att arbeta för att minimera dessa genom att låta 
båtarna representera lyx och hög status. Dessa positiva rykten måste även spridas och 
behållas positiva för att bibehållas. Det kan de göras genom de verktyg som vi 
rekommenderar nedan.  
 
Andra risker som kan komma att spela en roll vid köpet är teknologiska eller finansiella 
risker. En teknologisk risk kan vara om kunden inte tänker efter ordentligt före köpet om 
vad det är han efterfrågar. Kunden riskerar då att bli intresserad av något som försäljaren 
försöker sälja till honom, utan att det egentligen är vad han är ute efter. Risken är då stor 
att han därigenom kommer ångra sitt köp. Detta är en risk som våra respondenter har 
reflekterat över och de flesta av dem säger att de alltid funderar noga över vad de ska 
använda båten till före de beslutar sig för vilken de ska köpa. Är de det minsta osäkra så 
väntar de hellre ett tag till innan de beslutar sig för köp. Eftersom det alltid är mest 
                                                 
81 Engel et al. 1995 
82 Assael 1995 
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lönsamt att ha nöjda kunder så bör Strand Craft tänka på detta när de säljer sina båtar och 
inte försöka sälja en båt, som dessutom innebär en stor finansiell risk för kunden, till 
någon som egentligen är ute efter en annan typ av båt.  
 
Eftersom priset är högt för att köpa en ny båt anser respondenterna att det är viktigt att 
det finns möjlighet att samla ihop mycket information om olika märken, modeller och 
prisklasser. All information som de är i behov av för att kunna genomföra ett bra val bör 
vara lättillgänglig och finnas på företagets hemsida. Vilken information som 
respondenterna är intresserad av skiftar dock och det är inte bara en och samma faktor 
som är viktig utan det rör sig om flera olika, beroende på deras syfte med båten. Därför 
bör Strand Craft alltid ha all information om sina båtar utlagd på Internet.  
 
När det gäller högengagemangsköp har konsumenten ofta en stark attityd till produkten 
redan innan köpet är genomfört, då konsumenten bildar attityder om produkten när han 
tar till sig information om denna.83 I intervjuerna upptäckte vi att respondenterna hade 
många uppfattningar om Strand Crafts båtar genom att bara se på bilderna (bilaga 2). En 
sa till exempel ”det är en sån båt som fyrtiotalisterna kan tänka sig att köpa”. Vi vill 
tillägga att respondenterna då varken har provkört båtarna eller ens sett dem i 
verkligheten.  
 
För att från företagets sida försöka påverka konsumenternas attityd positivt har Strand 
Craft valt att låta konsumenten själv få bestämma vissa funktioner, tillbehör och design 
på sin egen båt för att göra den mer personlig. I intervjuerna fick vi dock reda på att de 
flesta av respondenterna inte tyckte det var speciellt viktigt att själva få välja design, 
tillbehör och funktioner, medan några andra tyckte det var mycket viktigt.  
 
En annan faktor som kan påverka attityden för svenska konsumenter är att Strand Craft är 
svenskt. Dock verkar detta inte heller ha någon speciellt stor effekt på flera av 
respondenterna. Några ansåg istället att amerikanska båtföretag har tradition av att vara 
kunniga på att tillverka daycruisers och därför litar respondenterna mer på dem. 
 
5.3 Marknadsföringsverktyg 
Eftersom Strand Craft ska ge sig in på en befintlig marknad är det en förutsättning att de 
lyckas bryta relationen mellan konkurrenterna och deras kunder. Genom annonsering 
möjliggör företaget för sina potentiella kunder att hitta produkten och företaget, eftersom 
de inte har någon möjlighet att göra det om inte företaget ger sig tillkänna.84 Dock måste 
de ha i åtanke att annonseringen kanske inte kommer att ge någon dramatisk ökning av 
försäljningen på kort sikt. För som Randall85 påpekar så är det bara i 55 % av 
annonskampanjerna för nyetablerade företag som det går att utläsa någon märkbar 
kortsiktig effekt. Däremot så har annonskampanjen en positiv effekt på det långsiktiga 
arbetet eftersom konsumenterna då redan har uppmärksammat företaget i ett tidigare 
skede.  
 
                                                 
83 Rothschild 1987 
84 Cohen 1995 
85 Randall 2000 
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Flera av våra respondenter beskriver just detta då de menar att de uppmärksammar olika 
båtmärken och modeller genom annonser i bland annat båttidskrifter. Är annonserna bra 
skapar de inte bara uppmärksamhet till båtmärket utan även en känsla som de eftersträvar 
att själva få. De känslor som Strand Craft bör arbeta med att lyfta fram i sin annonsering 
är känslor som lyx och status eftersom våra respondenter har påkostade intressen som, 
förutom båtar, bland annat är bilar, skidåkning och golf.  
 
Vi anser att ett mycket bra sätt för Strand Craft att använda sig av annonsering för att nå 
ut med sina båtar är att annonsera i tidskrifter som riktar sig specifikt till båtägare. Dessa 
tidskrifter har en läsarkrets som har ett specialintresse av båtar och båttillbehör och är 
därför den naturliga gruppen att vända sig till.86 I dessa tidskrifter läser även de som inte 
har för avsikt att köpa en ny båt i dagsläget utan som läser mest för att hålla sig “up to 
date” med vad marknaden erbjuder. Dock ökar chansen att läsarna väljer en Strand Craft-
båt den dagen de ska köpa en båt väsentligt om de hört talas om märket tidigare. Genom 
att annonsera i tidskrifterna så har Strand Craft också möjlighet att visa upp de mycket 
påkostade bilder som de har eftersom tidskrifterna använder sig av mycket bra papper 
och tryck. Det visade sig inte minst i reportaget om Strand Crafts båtar i Vi Båtägare87 
där en av våra respondenter hade uppmärksammat företagets båtar och fascinerats över 
hur bra det gick att se detaljer.  
 
Vår rekommendation till Strand Craft är att förutom de svenska tidskrifterna även vända 
sig till utländska, främst amerikanska och tyska, då flera av våra respondenter sa att de 
oftare läser dem eftersom de har fler båtar i den högre prisklassen. En annonseringsplats 
som kan ses som snarlik till tidskrifterna är dagstidningar. Dessa är dock sällan lika 
effektiva då deras annonser har som syfte att träffa så många konsumenter som möjligt88 
vilket inte är Strand Crafts mål. Dessutom är det ett dyrt sätt att annonsera och om 
effekten av annonseringen endast blir att den träffar en stor grupp människor som inte har 
något intresse av annonsen så får den anses som ett misslyckande. Detsamma gäller för 
tv- och radioreklam som även används av företag som vill visa upp sin produkt och 
varumärke för så många konsumenter som möjligt. 
 
När det kommer till att annonsera utomhus så anser vi att detta är något som Strand Craft 
bör undvika. Exempelvis så är det inte bra för annonsering av högengagemangsprodukter 
att använda sig av annonspelare eftersom tiden som konsumenterna har på sig för att 
uppfatta budskapet på annonsen är mycket begränsad. Eftersom denna typ av produkter 
kräver att mycket information finns tillgänglig89 så blir denna typ av annons inte speciell 
lyckad. Ett motargument till det kan naturligtvis vara att det alltid är bra att visa upp sitt 
varumärke och göra det känt för konsumenterna eftersom de då har en möjlighet att välja 
att köpa företagets produkter. Men i fallet med Strand Craft som är helt nystartat så anser 
vi ändå inte att det skulle vara tillräckligt mycket fördel eftersom många konsumenter 
hittills inte hört talas om företaget och därför inte heller skulle ha något att relatera 
annonsen till.  
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Ett alternativ av utomhusreklam som Stand Craft däremot kan använda är mobil 
annonsering där de trycker företagsnamnet på sidan av en bil som de kör omkring i. 
Strand Crafts logotyp sitter idag på ägaren Kurt Strands bil i Karlstad för att göra folk 
uppmärksamma på att företaget finns. Detta har även visat sig fungera då flera av våra 
vänner har uppmärksammat bilen och därmed också varumärket. Dessvärre kunde vi inte 
undersöka om våra respondenter hade uppmärksammat bilen eftersom de inte bor i 
Karlstad.  
 
I samtal med Strand Crafts ägare Kurt Strand så berättade han att han hade en dröm om 
att någon av hans båtar skulle vara med i en James Bondfilm. Det skulle vara den 
ultimata bekräftelsen på att hans båtar är de bästa på marknaden. Genom att använda 
båten i en film, genom produktplacering, skulle företaget få mycket positiv reklam.90 
Strand Craft skulle förknippas med en av de mest välkända filmerna i världen och båten 
skulle få en hög status bland företagets kunder.  
 
Genom mässor och utställningar kan företag på ett effektivt sätt visa upp sig och låta 
marknaden se vad företaget har att erbjuda. Trots att Strand Craft är nybildat så har de 
redan haft en mycket positivt erfarenhet från båtmässan i Stockholm i maj 2006. Där 
lyckades de sälja sin första båt, utan att ens ha en färdig båt med sig att visa upp. Det som 
Fill91 säger, om att människor som har ett speciellt intresseområde besöker de mässor 
som passar deras intresse, stämmer därmed. Det styrks ytterligare genom våra 
respondenter som berättar att de gärna besöker båtmässor, och alla utom en har besökt en 
båtmässa det senaste året. Det anordnas även en flytande båtmässa i Stockholm 
sommaren 2006 där potentiella kunder har möjligheten att se de utställda båtarna i sjön. 
Här har Strand Craft möjligheten att visa upp sig i en naturlig miljö. Att ställa ut på dessa 
mässor kan ses som ganska dyrt, men enligt vår uppfattning lönar det sig ändå för Strand 
Craft att ställa ut eftersom de kan nå ut till båtintresserade och därigenom även sin 
målgrupp.  
 
Ett alternativ för Strand Craft skulle kunna vara att istället överväga att arrangera en egen 
utställning. Där kan kostnaderna begränsas och besökarna kommer inte att ha några andra 
utställare som kräver uppmärksamhet vid besöket utan all uppmärksamhet kommer att gå 
till Strand Crafts båtar. Här bestämmer Strand Craft vilka besökare de vill ha och 
besökarna kan då känna sig speciellt utvalda och får en positiv särbehandling. Att ha i 
åtanke är dock att företaget riskerar att missa potentiella kunder som är intresserade men 
som företaget inte visste var det.  
 
Tanken med sales promotion är att stimulera den potentiella kunden till köp direkt på 
plats i butiken genom till exempel lotterier, varuprover och rabattkuponger. Fill92  anser 
att detta går att använda i stor utsträckning vid lågkostnadsprodukter eftersom förlusten 
av ett felaktigt köp inte är så stor för kunden. Vid högkostnadsprodukter anser han 
däremot att dessa åtgärder inte bör användas eftersom kunden här tar betydligt större 
risker och inte vågar utföra köpet utan att fundera först. Våra respondenter stödjer även 
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detta resonemang och menar att ett båtköp oftast sträcker sig över en längre period vilket 
innebär att de vill ha mycket tid att fundera över sina val. Vi anser därför inte att Strand 
Craft bör använda sig av den här typen av sales promotion. Rothschild93 menar däremot, i 
motsats till Fill, att sales promotionåtgärder som demonstation och provkörning av 
båtarna bör användas vid försäljning av produkter som kräver högt engagemang. Här 
instämmer vi med Rothschild eftersom ytterst få köper en dyr produkt, som en båt, utan 
att få prova den. Vi anser att Strand Craft bör ta fasta på det och erbjuda denna möjlighet 
till sina kunder.  
 
Public relations (PR) är ett verktyg som bidrar till att informera om företagets produkter 
via en tredje part. Eftersom informationen kommer ifrån en oberoende källa och inte är 
bekostad av företaget självt anses marknadsföringen oftast mer trovärdig.94 Under 
utvärderingen av ett redan gjort köp fungerar PR som ett hjälpmedel som får kunden att 
lita på att han har gjort ett bra köp och inte känna osäkerhet över att han har valt fel. För 
att kunna använda sig av PR och kunna utnyttja den till sin fördel är det viktigt att Strand 
Craft utnyttjar sina kontakter och ständigt arbetar aktivt för att skaffa sig nya. Det syftar 
till att få media att rapportera om olika events och aktiviteter där Strand Craft är 
representerat. De goda kontakterna fungerar som garanti för att Strand Craft ska få större 
insyn i vad medierna rapporterar om och hur de vinklar reportagen. 
 
PR syftar också till att beslutsfattare och samhället i övrigt får en positiv bild av 
företaget.95 Det kan vara av betydelse när Strand Craft ska lansera sina båtar samt om de 
väljer att flytta tillverkningen till Sverige och Värmland. Att ha bra kontakt med sina 
kunder är också viktigt för Strand Craft eftersom de därigenom kan få reda på hur båtarna 
uppfattas bland kunderna och om det finns något missnöje med dem. Missnöjet kan då 
fångas upp redan under ett tidigt stadium istället för att kunderna startar ryktesspridning 
om företaget och dess produkter.  
 
Vad gäller att skapa PR så är vårt förslag till Strand Craft att hålla sig framme och synas 
så mycket som möjligt. Ta reda på var sommarens hetaste arrangemang ska hållas och se 
till att vara representerade där med båten i hamnen. Arrangemang som är välbesökta av 
båtägare är exempelvis Tjörn Runt, Swedish Match Cup på Marstrand och Gotland Runt 
som avslutas i Sandhamn i Stockholm. Dessa arrangemang är oftast belägna i 
skärgårdarna runt storstäderna. Här är det viktigt att Strand Craft skapar kontakter med 
arrangemangsansvariga så att företaget får den bästa båtplatsen och mest uppmärksamhet. 
Det gäller att sälja in företaget till de arrangemangsansvariga såväl som till kunderna. 
Dyra produkter behöver erbjuda kunden status annars köper han inte båten. PR kan hjälpa 
till med att höja statusen eftersom desto synligare varumärket är i rätt sammanhang desto 
mer ökar medvetenheten om Strand Craft.  
 
Vi anser inte att Strand Craft bör använda sig av direktmaknadsföring i någon större 
utsträckning eftersom en personlig kontakt är mer givande vid båtförsäljning. Däremot 
anser vi att de kan använda sig av inbladning i båttidskrifter vilket är när företaget 
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använder sig av annonsblad som de skickar med som ett ilägg i en tidskrift. Det kan bidra 
till att öka medvetenheten om Strand Crafts båtar. Det finns även möjligheten att få 
inbladning i fyrfärg vilket gör att den potentiella kunden kan uppfatta att inbladningen är 
en del av tidningen. Fyrfärg kan bidra till att skapa en atmosfär omkring båten och en 
längtan att provköra den. Vi anser att det ökar trovärdigheten av direktmarknadsföringen.   
 
Personlig försäljning är ett verktyg som vi anser att Strand Craft bör använda sig av för 
att ge kunden möjlighet att få svar på sina frågor direkt. Detta är betydande eftersom ett 
båtköp innebär en stor kostnad och det kan finnas många frågor som kunden vill ha svar 
på innan han genomför köpet. Detta kan Strand Craft ta till vara på genom att skapa en 
personlig kontakt med de kunder som kan tänkas köpa båten. Våra intervjuer visar även 
att respondenterna efterfrågar personlig försäljning när de ska genomföra ett köp. Det 
medför att de känner sig tryggare i sitt val av båt. Teorin visar dessutom att personlig 
försäljning är det effektivaste verktyget vid högengagemangsköp och att kunderna nästan 
alltid föredrar personlig försäljning.96 De andra verktygen som vi diskuterat tidigare har 
inte lika stora möjligheter att erbjuda samma mängd av detaljerad information. Vid 
personlig försäljning har försäljaren även möjlighet att erbjuda skräddarsydda lösningar 
till kunderna.97 Våra intervjuer visade emellertid att respondenterna inte efterfrågar detta 
i någon större utsträckning. Trots att personlig försäljning är ett effektivt verktyg är det 
kostsamt och därför är det viktigt att företaget planerar in säljbesök med sina potentiella 
kunder. Vi anser dessutom att kunderna bör få möjlighet att få provköra båten i samband 
med säljbesöket. Då får kunden möjlighet att fråga Strand Craft om olika funderingar 
rörande båtens funktioner. Kunderna bör väljas ut noggrant så att inte företaget lägger ner 
resurser på kunder som inte är lönsamma. 
 
Eftersom Strand Craft har sin största potentiella kundgrupp utomlands är det väldigt 
viktigt för dem att satsa på att marknadsföra sig via Internet. Genom Internet får de 
nämligen möjlighet att på ett mycket kostnadseffektivt sätt få tillgång till en global 
marknad.98 Via företagets hemsida får alla intresserade möjlighet att ta del av vad Strand 
Craft erbjuder var de än befinner sig i världen på samma villkor. Företaget har genom att 
använda sin hemsida därmed en chans att visa upp bra bilder av sina båtar utan att behöva 
åka runt med dem över hela jorden för att visa. Kostnaderna som ett så nystartat företag 
som Strand Craft kan spara genom detta är enorma.  
 
I teorin resonerar Fill99 kring problematiken att få de potentiella kunderna att hitta till 
företagets hemsida och han kommer fram till några viktiga synpunkter. För det första bör 
Strand Craft, som de redan gör, använda sig av företagsnamnet i webbadressen. När 
besökaren sedan har hittat till sidan gäller det att den är navigationsvänlig så han inte 
tröttnar och går därifrån utan att ha sökt vidare. Här kan Strand Crafts hemsida100 
möjligen ha lite problem då den är något långsam, speciellt om besökaren inte har en 
tillräckligt snabb uppkoppling. Däremot är sidan mycket välgjord och besökaren bjuds på 
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mycket information och fina bilder om han tar sig lite tid. Eftersom Strand Craft säljer en 
produkt som kräver högt engagemang från sina kunder så ställer det vissa krav på 
företagets hemsida. En väldigt viktig faktor är att den innehåller all information om 
båtarna som kunderna behöver för att kunna göra ett bra val när de ska köpa en båt. Som 
våra respondenter flera gånger bekräftade så är de potentiella kunderna mycket 
intresserade av att hitta den information om båtarna de behöver på företagets hemsida. 
 
Det är inte bara genom den egna hemsidan som Strand Craft kan marknadsföra sig via på 
Internet. De kan även välja att annonsera på andra företags hemsidor. Dessa hemsidor bör 
då vara företag som de tror att deras potentiella kunder kommer besöka.101 I Strand Crafts 
fall rör det sig om exempelvis hemsidor som är kopplade till båttidskrifter, andra 
båtföretag samt företag som säljer båttillbehör. Ett annat alternativt, som Strand Craft 
redan använder sig av, är att ställa ut på en båtmässa på Internet. Där kan företagets 
potentiella kunder hitta bilder på flera båtar i samma klass och sedan bli länkade till det 
aktuella företagets hemsida. Ett exempel är sidan NauticExpo.102

 
Genom att använda sig av dessa annonseringsmetoder kan Strand Craft göra potentiella 
kunder nyfikna på företaget och vad de erbjuder. Om Strand Craft dessutom väljer att 
lägga upp en databas där de intresserade får ange sin mailadress kan de fortsätta hålla 
kontakt med dem och se till att de får del av erbjudanden och nyheter från företaget. Det 
kan gälla exempelvis produktlanseringar samt mässor och events där företaget ska 
medverka. Genom att använda adresserad reklam som skickas ut via e-mail känner sig 
mottagaren personligt bemött och får då en mer positiv bild av företaget.  
 
5.4 Marknadsstrategier vid högengagemangsköp 
Rothschild103 menar att det första företaget måste bestämma innan de utformar en 
marknadsföringsstrategi är om syftet med marknadsföringen är att öka medvetenheten för 
produkten eller bidra till att forma attityder kring produkten. Eftersom Strand Craft är ett 
nystartat företag som inte är välkänt bland båtintresserade måste de till att börja med öka 
medvetenheten om varumärket och båtarna. Våra intervjuer visar att nästan inga av 
respondenterna känner till Strand Craft sedan tidigare vilket tydliggör vikten av att 
företaget får konsumenterna medvetna om att märket finns.  
 
Vi anser, precis som Rothschild, att det bör göras genom annonsering i ett första skede 
för att öka medvetenheten och sedan kompletteras med mer trovärdig marknadsföring 
som exempelvis sales promotion. Mönstret har vi hämtat från våra intervjuer där de flesta 
av respondenterna säger att de först uppmärksammar olika båtmärken och modeller via 
båttidskrifter men att de sedan vill provköra båten innan det slutgiltiga köpet. Detta för att 
de ska kunna bilda sig en uppfattning om vilken kvalité och funktion båten har. När det 
gäller att söka information inför ett högengagemangsköp, så hävdar Rowley104, att 
konsumenterna använder sig av en kombination av tryckta och elektroniska källor och det 
kunde vi även utläsa från intervjuerna där respondenterna berättar att de uppmärksammar 
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och samlar information om båtmodeller och utrustning via både Internet och båttid-
skrifter. Respondenterna anser att annonser och reportage i båttidskrifter ger en bild av 
båten men det tillför inte tillräckligt med information för att de ska kunna fatta ett 
köpbeslutet.  
 
Rothschild105 menar även att marknadsföringskampanjer kan vara antingen informativa 
eller spela på image och känsla. När det gäller kampanjer för produkter som kräver högt 
engagemang som för bilar och båtar kan en kombination av dessa två metoder användas. 
Som vi poängterat tidigare, efterfrågar våra respondenter mycket information om 
produkten innan köpet, men de vill även få en känsla av hur det är att åka i båten. Vi 
anser därför att Strand Craft bör använda en kombination av dessa.  
 
Med en informativ kampanj finns olika sätt att skapa önskvärda attityder kring produkten. 
Enligt Rothschild är ett av alternativen att företaget kan använda sig av jämförande 
reklam vid marknadsföring av sina produkter. Respondenterna anger att de utvärderar och 
jämför olika alternativ noggrant innan de utför ett köp och då kan denna typ av reklam 
var effektiv eftersom man hjälper konsumenten att få information. Det är dock svårt att 
utforma jämförande annonser så de inte missuppfattas och konsumenten får intrycket att 
företaget försöker smutskasta sina konkurrenter vilket kan medföra att konsumenten 
tappar förtroende för företaget.  
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6. Slutdiskussion 
 
I slutdiskussionen kommer vi att diskutera resultatet av vår undersökning. Vi kommer att 
svara på våra frågeställningar samt redovisa för hur vi uppnått vårt syfte. Slutligen 
kommer vi dessutom att ge några tips till framtida studier inom ämnet.  
 
När det kommer till de förslag vi ger till Strand Craft om vilka verktyg företaget skall 
använda så har vi inte tagit hänsyn till hur mycket de har budgeterat till sin 
marknadsföring. Istället skall våra förslag ses som rekommendationer, som de själva får 
anpassa, till sin uppsatta budget.  
 
6.1 Slutsats 
Vårt syfte med detta arbete var att studera vilka strategier Strand Craft kan använda för 
att bäst nå ut med sin båt och sitt varumärke till potentiella kunder i Sverige. Frågorna vi 
ställde för att komma fram till dessa har vi valt att redovisa genom att använda Macraes 
tabell106 där vi satte in våra frågor, på det sätt som han rekommenderade. I kolumnerna 
under varje fråga följer de förslag som vi givit.  
 

Var ska Strand Craft  
kommunicera sitt budskap? 

Hur ska Strand Craft 
kommunicera sitt budskap? 

Vad ska Strand Craft 
kommunicera? 

   
Utomlands Annonser Lyx 
   
Sverige (mindre) Tidskrifter Kvalitet 
   
 Internet Status 
   
 Mässor och utställningar Design 
   
 Events Information 
   

Tabell 2. 
 
Var ska Strand Craft kommunicera sitt budskap? 
Här ville vi få svar på huruvida det finns något intresse från den svenska marknaden för 
Strand Crafts båtar. På grund av det svaga intresset för företagets båtar bland våra 
respondenter så anser vi att Strand Craft inte bör koncentrera sin marknadsföring till 
Sverige. Vi tycker dock inte att de ska överge den marknaden helt då det trots allt var 
några av de tillfrågade som skulle kunna tänka sig att köpa en båt.  
 
Råden som kommer här nedan behöver inte implementeras i Sverige utan kan även 
användas vid marknadsföring i utlandet.  
 
 
 
 
                                                 
106 Macrae 1996 
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Hur ska Strand Craft kommunicera sitt budskap? 
Vi anser att Strand Craft ska inleda sin marknadsföring med annonsering genom främst 
båttidskrifter för att öka medvetenheten hos potentiella kunder. Samtidigt bör de 
vidareutveckla hemsidan så den blir än mer användarvänlig samt fortsätta arbeta med att 
synas på sidor som är välbesökta av båtägare. Detta kan vara genom exempelvis annonser 
på andra båtföretags hemsidor. Strand Craft bör även ställa ut på båt- och fritidsmässor 
för att visa upp båtarna för intresserade besökare.   
 
Public relations kan Strand Craft uppnå genom att medverka och visa upp sig på olika 
events och arrangemang som många båtintresserade besöker. De bör arbeta med att ha 
goda kontakter med arrangörer av events för att få de bästa förutsättningarna att synas. 
Dessutom bör företaget skapa goda kontakter och relationer med media och kunder.  
 
Vi tycker att Strand Craft ska använda sig av personlig försäljning i stor utsträckning för 
att bygga upp ett förtroende hos kunden eftersom han då direkt kan få svar på sina frågor. 
Vid personlig försäljning kan de även utnyttja sales promotionåtgärder så som 
demonstrationer och att kunden får provköra båten.  
 
Produktplacering är ett verktyg som vi starkt rekommenderar men som kan vara svårt att 
implementera eftersom det oftast bygger på kontakter eller är dyrt. Vi rekommenderar 
dem att hålla fast vid drömmarna att ha med en Strand Craft-båt i en James Bond-film då 
det skulle generera mycket uppmärksamhet till företaget.  
 
Vad ska Strand Craft kommunicera? 
Eftersom Strand Craft redan från början riktat in sig på att tillverka båtar i prisklasser 
som vänder sig till höginkomsttagare så bör de inrikta sig på att kommunicera att båtarna 
är en lyxprodukt att äga för nöjes skull. De bör även betona att båten håller en hög 
kvalitet eftersom priset är högt och sedan se till att infria de förväntningarna.  
 
Eftersom Strand Craft endast tillverkar få båtar av varje modell så är varje exemplar unikt 
och därmed får dess ägare högre status bland andra båtägare. För att behålla känslan av 
att varje båt är unik och därmed har hög status så bör Strand Craft inte börja serietillverka 
sina båtar för då försvinner de egenskaperna.  
 
En annan faktor som kan vara av betydelse för Strand Craft att kommunicera till 
konsumenterna är att deras båtar är snygga, häftiga och klassiska. Eftersom hela båtarnas 
image bygger på deras retro-design i 50-talsstil så är utseendet en avgörande faktor för 
vilka som är intresserade av att köpa deras båt.  
 
Slutligen bör Strand Craft kommunicera information om båtarna till sina kunder. Vi har 
insett vikten av att ett informativt budskap kommuniceras till kunder vid 
högengagemangsköp. Informationen skall dock förmedlas i samklang med imagen och 
känslan av båtarna.  
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6.2 Förslag till fortsatta studier 
Vi har här formulerat några förslag till fortsatta studier inom ämnet.  
 
Eftersom vi sett att konsumenter idag använder sig mycket av Internet för att söka sin 
information skulle det kunna vara intressant att undersöka närmare hur de går tillväga i 
sitt sökande? Klickar de på länkar eller använder de sig av sökmotorer eller 
företagsnamn? 
 

Ett annat intressant område att granska är vilka strategier Strand Craft kan använda sig av 
för att nå ut till sina olika segment, gällande ex. ålder? I vårt arbete har vi endast inriktat 
oss på personer som redan är båtägare och har ett stort båtintresse så det skulle intressant 
att se hur företaget kan nå till andra grupper. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
1.  Kön   
 
2.  Ålder 
 
3. Bostadsort 
 Typ av bostad    
 
4. Sysselsättning/Inkomst  
 
5. Familjesituation 
 
6. Intressen 
 
7.  Berätta om en dag på sjön?  

Vart åker ni? 
  Vilka är med?  

Vad gör ni under turen?  
Vad gör ni när ni kommer fram?  

 
8.  Vilken typ av båt har du idag/har haft tidigare? 
 
9.  Vilket syfte har du med din båt? 
 
10. Hur går du tillväga när du ska köpa en båt? 
 
11.  Vad är viktigast när du köper en båt? 
 
12. Hur viktigt tycker du att det är att själv få bestämma funktioner, design och 

tillbehör till en nyköpt båt? 
 
13.  Vilken är din drömbåt? 
 
14.  Var söker du information om nya modeller? 
  
15.  Vilka båttidskrifter läser du och vilka Internetsidor besöker du om båtar? Hur 

ofta? 
 
16.  Har du besökt någon båtmässa det senaste året? Vilken? 
 
17.  Hur ställer du dig till ett svenskt båtmärke gentemot ett utländskt? 
 
18.  Känner du till varumärket Strand Craft? Hur? 
 
19.  Vilka associationer får du till Strand Crafts varumärke? 
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20.  Vilka associationer får du till Strand Crafts båtar? 
 
21.  Känner du att Strand Crafts varumärke och båtar stämmer överens? 
 
22.  Vad tycker du om inombordare respektive utombordare? 
 
23.  Vilka färgkombinationer tycker du om på Strand Crafts båtar? Är träkänslan 

viktig eller oviktig på Strand Crafts båtar? 
 
24.  Vad tycker du om prisnivån på Strand Crafts båtar? 
  
25.  Skulle du kunna tänka dig att köpa en Strand Craft-båt? Varför/varför inte? 

Vilken modell och färg? 
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