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SAMMANFATTNING 
 
I en tid när vi konsumenter dränks av reklam från företag som är i behov av att visa just 
deras förträfflighet, blir det mer och mer viktigt hur företagen kommunicerar med oss 
konsumenter. Hur ett företags marknadskommunikation är utformat är i många fall 
avgörande när en kund skall fatta ett köpbeslut. 
 
Vi fick av företaget Maskinkonsult AB, som koncentrerar sig på försäljning av skotrar 
och fyrhjulingar, en förfrågan om att titta närmare på hur deras marknadskommunikation 
skall utformas. Företaget planerar en flytt från utkanten av Sunne in till de centrala 
delarna. Detta gör de då verksamheten har växt och de i dagsläget inte kan ta emot så 
många kunder som de önskar. Detta har fått till följd att de har tvingats att hålla igen i sin 
marknadskommunikation för att på så sätt styra kundtillströmningen. Men i och med 
flytten blir situationen den motsatta. Nu vill företaget öka sin marknadsandel igen och då 
krävs det en effektiv marknadsföring av deras produkter. 

 
Då Maskinkonsults kunder är mycket trogna valde vi att fokusera på dem under arbetets 
gång. Vårt syfte med uppsatsen var att ta reda på om det med kundernas hjälp går att 
utforma en effektiv marknadskommunikation åt Maskinkonsult. 
 
För att besvara uppsatsens syfte valde vi att ta hjälp av means-end modellen. Genom ett 
kvalitativt tillvägagångssätt intervjuade vi fem av företagets kunder på djupet. Resultatet 
av intervjuerna blev inte riktigt vad vi hade väntat oss. Dock anser vi oss ha kunnat 
besvara uppsatsens syfte på ett fylligt sätt. 
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Förord 
 
När vi i början på april inledde uppsatsskrivandet förutspådde vi att det skulle vara två 
månader fyllda med ömsom vin, ömsom vatten. När vi nu i juni gör bokslut kan vi 
konstatera att våra föraningar stämde. Men utan bakslag smakar som bekant inte 
framgångarna lika bra. 
 
Våra tack, för att vi nu till slut känner tillfredställelse över vår uppsats, går oavkortat till 
vår handledare Maria Åkesson, som på ett eminent sätt har bidragit med råd, idéer och 
konstruktiv kritik. 
 
 
Karlstad, juni 2006 
 
 
 
-----------------------------------    -----------------------------------   

 
Magnus Skoglund     Erik Norén 
magnus.skoglund@hotmail.com   erik.noren@home.se 
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1. Inledning 
 
Vi kommer att inleda med att göra en beskrivning av bakgrunden till vårt arbete. Därefter 
tydliggöra vår problemformulering och vad som är huvudsyftet med uppsatsen. Slutligen 
kommer vi beröra de avgränsningar vi gör samt att belysa det upplägg uppsatsen kommer 
att följa. 
 

1.1  Bakgrund 

 
Då vi nyligen har läst marknadsföring på C-nivå bestämde vi oss i ett tidigt skede att 
fördjupa oss i två av de viktigaste delarna inom ämnet marknadsföring, nämligen 
marknadskommunikation och konsumentbeteende.  
 
Sedan tidigare har vi en bra grund att stå på - kunskapsmässigt sätt - när det gäller valet 
av vårt företag, Maskinkonsult AB, då vi är bekanta med ägaren Daniel Frykestam. Det 
som lockade med att välja att arbeta mot ett företag som vi redan var familjära med var 
framförallt den motivation detta ger i form av möjligheten att kunna bidra med någon 
form av hjälp.  
 
Det som gör Maskinkonsult AB intressant är deras utveckling. När Janne Frykestam 
startade upp verksamheten i mitten på 1980-talet var det, och är fortfarande, som 
återförsäljare åt Yamaha Scandinavia. Omsättning låg de första åren på 2-3 miljoner 
kronor per år – i år budgeterar de med 33 miljoner i omsättning. Janne Frykestams son 
Daniel driver numera Maskinkonsult AB och företaget har gått in en fas som utan tvivel 
kan klassa som expansiv. Planerna är att flytta verksamheten från nuvarande läge, ett par 
mil norr om Sunne, in till centrala Sunne där nya, större lokaler väntar.  
 
Problemet som företaget har haft det senaste året är att de tvingats att hålla igen i sin 
marknadskommunikation, då de inte har haft tid eller plats att ta emot fler kunder.  I  
dagens situation finns det inte utrymme för en utvidgad kundstock utan fokus ligger på 
den befintliga diton. I och med flytten till de större lokalerna krävs en omstrukturering i 
företagets marknadskommunikation, då det nu finns förutsättningar att serva en större 
kundgrupp.  
 
Vi kommer att fokusera på om det med hjälp av kundintervjuer är möjligt att upprätta en 
framgångsrik marknadskommunikation åt företaget. Att få vara med på den resan ser vi 
fram mot med stor tillförsikt och förhoppningarna är att vår forskning under de 
kommande tio veckorna skall kunna rendera i någon form av hjälp för Maskinkonsult. 
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1.2 Problemformulering 

 
Som framgick i föregående kapitel går Maskinkonsult kommande år in i en ny fas i 
företagets utveckling i och med den geografiska ompositioneringen. Detta kommer att 
resultera i många förändringar för företaget, bland annat kommer en ny 
kommunikationsplan att behöva upprättas. Preciserad lyder vår problemformulering: 
 
Kan ett företag få vägledningen i hur deras marknadskommunikation skall  utformas 
genom intervjuer med befintliga kunder? 

  
Vi har av den anledningen valt att undersöka means-end modellen närmare. Med hjälp av 
de tekniker nyss nämnda modell erbjuder förväntar vi oss att komma fram till ett svar på 
vår problemformulering. Problemformuleringen är formulerad som en ja- eller nejfråga. 
Vi har emellertid för avsikt att inte låta problemställningens formulering begränsa oss i 
vårt undersökningsarbete. Ambitionen är att i slutsatsen kunna ge en uttömmande 
redovisning av vad kunders inverkan i arbetet med att utforma ett företags 
marknadskommunikation kan resultera i. 
 

1.3 Syfte 

 
Uppsatsens syfte är att undersöka om det är möjligt att med hjälp av ett företags 
existerande kunder utforma en effektiv marknadkommunikation. För att kunna besvara 
uppsatsen frågeställning kommer  vi främst att arbeta med de tekniker means-end 
modellen erbjuder. Således blir det även test på om means-end modellen är möjlig att 
tillämpa i praktiken. 

 

1.4  Avgränsningar 

 
Vår studie berör främst Maskinkonsult Frykestam AB, men vi ser även – som nämndes 
ovan – problemformuleringen som ett test på om det går att applicera means-end 
modellen till verkligheten. Vi kommer att intervjua ägaren Daniel Frykestam för att se 
hur deras marknadskommunikation ser ut idag. För att ta reda på hur den skall se ut i 
framtiden kommer vi att intervjua tre storkunder och två mindre kunder. 
 

1.5  Disposition 

 
Efter vår inledning där bland annat bakgrund, problemformulering och syfte har 
beskrivits kommer vi att fortsätta med ett metodavsnitt där vi beskriver hur 
tillvägagångssättet vid undersökningsförfarandet har gått till. Detta följs av ett 
teorikapitel vars syfte är att ge en inblick i problematiken med att upprätta en 
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kommunikationsplan. Därefter följer empirin där vi presenterar vad vi kommer fram till 
vid undersökningarna. I analysen ställs teorin mot empirin och uppsatsen avslutas med en 
slutsats, där presenteras våra egna tankar och en utvärdering av vad vi har kommit fram 
till. 
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2. Metod 
 
För att bättre skapa förståelse hos läsarna redogörs i detta kapitel hur vi har gått tillväga i 
undersökningsarbetet. 

 

2.1 Teoriunderlag 

 
Marknadskommunikatio n  ä r  ”alla metoder som ett företag använder när det 
kommunicerar med kunder och potentiella kunder, till exempel marknadsmaterial, reklam, 
seminarier, evenemang, sponsring och tidskriftsartiklar”1  
 

2.2 Primär- och sekundärdata 
 
Den information som kallas primärdata innebär att forskaren samlar in data för första 
gången. Han går direkt till den primära informationskällan. Primärdata söks ofta när 
forskaren arbetar med en specifik problemställning. Denna typ av data erhålls genom 
intervjuer eller annan form av observation 2. Fördelarna med primärdata är att forskaren 
får den information som söks för dess skräddarsydda problemställning. Nackdelar är att 
det kan vara dyrt och tidskrävande3. 
 
Sekundärdata är redan existerande data. Här samlar inte forskaren själv in information 
utan den finns redan tillgänglig. Det innebär att informationen ofta har samlats in för ett 
annat ändamål4. 
 
I denna undersökning har såväl primärdata som sekundärdata använts. Den senare 
insamlingstekniken har använts genom studerande av redan existerande teorier. Vi har, 
efter att ha läst Consumer behaviour and marketing strategy, fått indikationer på att det 
går att ta hjälp av kunder för att utforma en framgångsrik marknadskommunikation5.. För 
att undersöka om det fungerar i praktiken har vi valt att uteslutande använda oss av 
primärdata. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Wordbanks hemsida (2006-05-04) 
2 Jacobsen (2002) 
3Andersen, I (1998)  
4 Jacobsen (2002) 
5 Peter, Olsson, Grunert (1999) 

http://www.wordbank.com/sw/events_and_resources/glossary_of_localization_terms.html
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2.3 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
När en problemställning är utarbetad väljs därefter den metod som passar bäst till 
problemformuleringen. Med kvantitativ metod menas att data om urvalet samlas in via 
frågeformulär med givna svarsalternativ. Detta tillvägagångssätt tar in mer ytlig 
information om kunderna. 
 
Vi har emellertid valt att arbeta med en kvalitativ metod som utgångspunkt. Vår  
problemformulering - ”Kan ett företag genom intervjuer med kunder få vägledning i hur 
deras marknadskommunikationen skall utformas” - ger oss ett ämne, nämligen kunden. 
Går vi djupare i problemformuleringen ser vi att vi egentligen är intresserade av tre 
förhållanden, tre variabler: kunden, intervjutekniker och marknadskommunikation. Med 
variabel menas att dessa förhållanden kan variera. När variablerna är konstaterade är det 
lämpligt att konstruera en modell för variablerna – en så kallad kausalmodell. Denna 
modell antar att det finns två orsaker till hur ett företags marknadskommunikation 
utformas: kund och intervjuteknik. 
 
                     
       
 

  
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Figuren är fritt tolkad från Dag Ingvar Jacobsens bok ”Vad, hur och varför?”, sidan 77, och 
beskriver sambandet mellan ovanstående variabler 

 
Variablerna kund och intervjuteknik är oberoende variabler. Det är de som påverkar och 
skapar konsekvenser. Marknadskommunikationen är en beroende variabel, då denna 
bestäms av de oberoende variablerna, kund och intervjuteknik. Vår hypotes är således att 
en kund, med en korrekt utförd intervjuteknik av intervjuaren, kan bidra till att utforma 
ett företags marknadskommunikation. 
 
För att få reda om hypotesen är sann väljer vi som ovan nämnt att använda oss av en 
kvalitativ metod. Vi vill studera variabeln kund genom ett intensivt tillvägagångssätt, det 
vill säga på djupet. Det ”idealiska” forskningsuppläggningen är att undersöka många 
variabler och många enheter. Detta är i praktiken inte genomförbart då det är både 
tidskrävande och dyrt. Därför väljer vi en intensiv uppläggning, med många variabler 
men få enheter. Detta tillvägagångssätt – den kvalitativa ansatsen - kännetecknas av att 

   (Orsak) 
 
   Kunden 
 

   (Orsak) 
        
Intervjuteknik 
 
 

                   (Konsekvens) 
 Marknadskommunikation 
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forskaren går på djupet med några få enheter (människor). I praktiken så sker detta 
genom att forskaren intervjuar några få människor6 
 
Kvalitativa undersökningar har som främsta uppgift att utveckla förståelse för en enskild 
situation. De grundas på verkligheten och baseras på respondentens eget 
språk.7 Kvantitativa metoder får ofta kritik för att inte närma sig individen på ett 
tillräckligt sätt. Men även om en kvalitativ ansats används för att motverka ovanstående 
faktum är det omöjligt att ge en fullständig bild av verkligheten. Alla undersökare har 
sina ”blinda fläckar”, saker de inte ser för att de antingen inte vet vad de söker eller för 
att de inte lyckas samla in tillräckligt med information.8 
 

2.4 Insamling av kvalitativa data 

 
För att komma närmare ett svar på vårt problem valde vi att använda oss av två metoder 
för datainsamling – den individuella intervjun och extern teori. Den förstnämnda metoden 
är som namnet antyder en intervju med en enskild person, där undersökaren och 
respondenten samtalar som i en vanlig dialog. Detta kallas även för att samla in empirisk 
primärdata. Extern teori är sådan information som redan finns tillgänglig i böcker, 
vetenskapliga artiklar och så vidare.9 
 
De individuella intervjuerna var sex till antalet varav fem av sex utfördes ansikte mot 
ansikte och en via telefon. Vi hade i förväg förberett varje intervju med tio stycken frågor, 
men målsättningen med intervjuerna var att vi inte skulle prata speciellt mycket utan låta 
uppgiftslämnaren orera fritt. Emellertid fick vi styra denne när hans monolog svävade 
bort utanför ämnets ramar. Att vi gjorde fem av sex intervjuer ansikte mot ansikte var för 
att få uppgiftslämnaren att ”öppna” sig och på så sätt få denne att resonera på ett djupare 
plan, vilket tenderar att ske vid denna form av intervju10. Dock var det av ekonomiska- 
och tidsmässiga skäl inte genomförbart att utföra alla intervjuer ansikte mot ansikte utan 
en kund, hemmahörandes på ort utanför Värmland, fick ringas upp och telefonintervjuas. 
I genomsnitt tog varje intervju cirka en timme. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Jacobsen (2002) 
7 Sörqvist (2000)  
8 Jacobsen (2002) 
9 Jacobsen (2002) 
10 Jacobsen (2002) 
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2.5 Statistiskt urval 
 
Resultat från statistiska undersökningar utgör ofta en del av ett beslutsunderlag. För att 
kunna besluta i en viktig fråga är det viktigt att man har förståelse för den information 
som en statistisk rapport ger. Missköts insamlandet av data finns det ingen statistisk 
metod i världen som kan rädda oss. Det är således mycket viktigt att planera sin 
undersökning noga och tänka igenom hur datainsamlingen skall gå till för att vi skall 
kunna ha en möjlighet att tolka resultatet på ett korrekt sätt. 
 
Statistisk inferens är centralt när undersökningar görs. Med det menas att dra slutsatser 
från data och generalisera dem till en större grupp än den undersökta. Hur säkra kan vi 
vara att på att resultatet vi fått i vårt stickprov går att generalisera till hela populationen? 
Ofta görs statistiska undersökningar i form av ett urval från en större grupp (population). 
Om populationen är stor blir det alltför kostsamt och tar för lång tid att undersöka hela 
populationen. Det är då nödvändigt att begränsa sin undersökning till en delmängd av 
populationen. Men vid undersökningar är intresset inte enbart riktat till den information 
du får om stickprovet. Det är därför av intresse att kunna generalisera till hela 
populationen. 
 
När en undersökning görs måste därför först följande frågor på 
problemformuleringsstadiet ställas: 

· Vad är syftet?  
· Vad är undersökningsproblemet?  
· Definiera undersökningens variabler, vad ska undersökas?  
· Definiera undersökningens population, vilka skall undersökas? Vilken population 

vill vi dra slutsatser om?  

När detta är klargjort kan vi gå vidare till planeringsstadiet och ställa sig följande frågor: 

· Total- eller urvalsundersökning?  
· Typ av urval vid urvalsundersökning? 

Och i den avslutande delen samlas datan in och analyseras. 
 
Det centrala i det här stycket är hur vi vet när vi kan generalisera urvalets data till att 
gälla hela populationen. Som vi nämnde ovan förklaras problemet med statistisk inferens. 
Syftet med statistisk inferens är att utifrån ett urval uttala sig om en population. Teorin 
för den statistiska inferensen bygger på att urvalen är sannolikhetsurval. Om urvalen inte 
är detta kan vi inte göra generaliseringar utanför den grupp av individer vi har undersökt.  
För att ett urval skall klassas som ett sannolikhetsurval måste urvalsenheterna väljas med 
hjälp av någon slumpmekanism, samt att för varje enhet är sannolikheten för att 
inkluderas i urvalet känd.11 
 

                                                 
11 Lind, Marchal, Mason (2001) 
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Vi gjorde vårt urval, som nämndes i förra stycket, genom att se hur stor del av 
Maskinkonsults kunder som är små- respektive storkunder. Efter att ha intervjuat ägaren 
Daniel Frykestam framkom det att cirka 40 procent var mindre kunder och att resten var 
storkunder. Det var emellertid aldrig möjligt att slumpmässigt ta fem kunder att intervjua, 
och på så sätt kunna klassa det som ett sannolikhetsurval, utan vi fick med hjälp av 
Daniel Frykestam välja ut fem kunder som hade tid och verbal förmåga att hjälpa oss i 
vår undersökning. Dock är det i vår typ av undersökning inte av största vikt att vi kan 
generalisera urvalet till att gälla hela populationen – eftersom vi genomför en kvalitativ 
undersökning och vill utveckla en förståelse för en enskild situation - vilket därmed 
rättfärdigar vårt tillvägagångssätt.  
 

2.6 Intervjutekniker 

 
Det finns ett antal grundläggande intervjutekniker som används för att hitta de mest 
relevanta attributen som kunden värdesätter. Dessa är Free-sort task, Triad task och 
Ranking task. De två förstnämnda intervjumetoderna överlappar till stora delar varandra. 
Intervjuaren och intervjuobjektet för en diskussion på en mycket grundläggande och 
enkel nivå där intervjuobjektet får förklara hur han uppfattar olika produkter och i vilka 
fack han vill placera in dem. När intervjuaren använder sig av Ranking task ber  han 
kunden rangordna produkterna och förklara varför han väljer en produkt högre än en 
annan. På så sätt blir det enkelt för intervjuaren att hitta de för kunden mest relevanta 
attributen. 
 
När en eller flera av ovanstående intervjutekniker är utförda blir nästa steg i 
intervjuprocessen att få kunden att länka attributen till mer abstrakta konsekvenser och 
värden. Intervjumetoden som används för detta syfte kallas laddering. Intervjuaren frågar 
varför kunden tycker om en produkt och dess attribut. Kunden svarar, varpå intervjuaren 
frågar varför igen ända till han fått fram ett slutligt värde av kunden. Intervjun avslutas 
till exempel med att kunden säger: ”För att jag känner mig fri av att köpa en 
motorcykel!”12.  
 
Då vi, som beskrivs utförligare i teoriavsnittet, valt att lägga stor vikt vid means-end 
modellen i vårt arbete med att lösa problemformuleringen, föll det sig naturligt att 
använda sig av de intervjutekniker som Peter, Olsson, Grunert (1999) presenterar. 
Författarna beskriver vilka intervjutekniker som med fördel används för att på bästa sätt 
kunna få användning av means-end modellen. 

 

2.7 Validitet och reliabilitet 
 
Det viktigaste med en undersökning som samlar in empiri är att den uppfyller kraven för 
validitet och reliabilitet. Empirin måste alltså vara giltig och relevant (valid), samt 

                                                 
12 Peter, Olsson, Grunert (1999) 
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tillförlitlig och trovärdig (reliabel). Med giltighet och relevans menas att vi faktiskt mäter 
det som vi önskar mäta och att det vi har mätt uppfattas som relevant. Dessutom är det 
viktigt att vi kan generalisera urvalets svar till att gälla hela populationen. Trovärdighet 
och tillförlitlighet är nyckelord för en undersökning. Det måste gå att lita på 
undersökningen13. 
 
Det är svårt att bedöma om vår undersökning uppfyller de här två kraven. Vår avsikt var 
att ta reda på om en kund, genom att intervjuas, kan hjälpa ett företag i deras utformning 
av en marknadskommunikation. Vi hoppas att våra frågor möjliggjorde ett samtal på en 
tillräckligt djup nivå för att locka fram de tankar som kunden har om en produkt, vilket i 
sin tur skulle leda till vad kunden omedvetet attraheras av i en marknadskommunikation. 
Hur tillförlitlig undersökningen är, och om det går att generalisera svaren vi fick till hela 
populationen, är omöjligt att säga. Av de fem intervjuer vi gjorde med kunder var två av 
dem storkunder och tre mindre kunder, vilket speglar fördelningen av stor- och  
småkunder ganska väl. Det hade varit en fördel om möjlighet att intervjua fler kunder till 
Maskinkonsult AB hade funnits. Dels för att vår frågeställning är utformad på ett sådant 
sätt att fem kundintervjuer egentligen inte är tillräckligt, och dels för att svaren vi fick 
från kunderna inte var samstämmiga. Ett större urval hade förmodligen på ett tydligare 
sätt gett en bild av hur kunden tycker och tänker. Nu fanns inte denna möjlighet då 
intresset för att ställa upp på en intervju hos Maskinkonsults kunder var lågt. 
 
 

2.8 Sammanställning av intervjumaterialet 
 
Intervjumaterialet sammanställdes genom att alla anteckningar från de fem 
kundintervjuerna fördes samman till ett samlat dokument (intervjuguide följer som 
bilaga). Detta gjordes för att på ett mer överskådligt sätt kunna tolka svaren. Intervjun 
med ägaren Daniel Frykestam behöll vi separerad från kundintervjuerna, då vi också 
valde att skilja på intervjun med honom och kunderna i empiriavsnittet. 
 
Vid analyserandet av intervjumaterialet blev det tydligt att vi använt oss av en deduktiv 
datainsamlingsstrategi – ”från teori till verklighet”. Denna metod går ut på att forskaren 
först skaffar sig förväntningar hur världen ser ut och därefter går ut och samla in empiri 
för att se om förväntningarna stämmer överens med verkligheten. Förväntningarna 
införskaffas genom att studera tidigare empiriska studier och teorier. Kritiken som finns 
mot den här metoden är att intervjuaren tenderar att enbart söka efter den information han 
anser relevant och som därmed ger stöd åt de förväntningar denne hade när 
undersökningen inleddes. Vidare säger kritikerna att genom att utgå från konkreta 
förväntningar begränsar vi informationstillgången och riskerar att missa viktig 
information14 . Vi anser att det var svårt att inte använda oss av ett deduktivt 
tillvägagångssätt, då vår problemformulering rimligtvis byggde på någon form av 
förväntning. Vår problemformulering krävde att vi läste någon form av kurslitteratur 

                                                 
13 Jacobsen (2002) 
14 Jacobsen (2002) 
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innehållandes en beskrivning av means-end modellen. Efter det hade vi omedvetet skaffat 
oss förväntningar på hur problemformuleringen skulle hanteras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

3. Teori 
 
Teorin har införskaffats med hjälp av för ämnet lämplig kurslitteratur. Syftet med 
teoriavsnittet är att dels ge en inblick i ämnet men även att ge en bakgrund och förståelse 
för de slutsatser vi kommer fram till. 
 

3.1 Kommunikationsverktygen 

 
Marknadskommunikation är uppbyggt och kretsar runt sex stora verktyg. De sex 
verktygen är annonsering, sales promotion, public relations, personlig försäljning, 
sponsring och direkt marknadsföring.  
 
Marknadskommunikation är givetvis inte bara ”de sex ve rk tygen” .  
Marknadskommunikation handlar även om den kommunikation som sker inom företaget, 
mellan ledningen och de anställda. Den belyser även de relationer ett företag har till sina 
kompanjoner i sitt distributörnätverk, samt mycket mer. Marknadskommunikation är ett 
mycket brett och omfattande ämne. Som vi tidigare nämnt kan vi i denna uppsats inte 
beröra allt det som marknadskommunikation är utan tvingas fokusera på det som är 
viktigast i dagsläget för Maskinkonsult AB. 
 
Det som är viktigt att tänka på när vi för en diskussion om de sex verktygen är att inget 
verktyg ger ett effektivt resultat om det används isolerat. Verktygen måste integreras och 
tillsammans ge ett samstämmigt budskap till kunden. Om vi exemplifierar: annonsering 
får inte full genomslagskraft om det används allena. Annonseringens främsta budskap är 
att skapa medvetenhet om en produkt, inte till att få kunden att fatta ett köpbeslut. Därför 
måste annonsering kombineras med sales promotion, personlig försäljning och andra 
säljfrämjande åtgärder.15 Nedan presenteras de sex verktygen. 
 
 

3.1.1 Annonsering 

 
En av många definitioner för annonsering är ”Betald form av opersonlig presentation och 
marknadsföring av idéer, varor eller tjänster från en identifierad sponsor”16 
 
Hur en annons skall utformas beror till största delen på i vilket medium annonsen eller 
reklamfilmen ska nå sin publik. Det finns två olika former av kommunikation som 
fö re t ag  b rukar använda sig av. Dessa ä r  tvåvägskommunikat ion samt 
envägskommunikation. Tvåvägskommunikation är den kommunikation som sker med en 
eller flera personer. Vid detta tillfälle finns förmånen att avläsa mottagarens reaktioner. 

                                                 
15 Fill (2005) 
16 Franzén (1995) 
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Det går att anpassa sitt tal så att mottagaren förstår, om inte så upprepar eller förtydligar 
kommunikatören budskapet. 
 
Envägskommunikation innebär att kommunikatören inte har någon möjlighet att 
kontrollera mottagarens reaktioner och f å r  därför ingen omedelbar feedback, eller 
återkoppling av hur kunden uppfattar meddelandet. 
 
Annonser ska i regel kommunicera med hundratals, kanske tusentals människor. Ju mer 
kunskap det finns om personerna som ska nås av budskapet, desto lättare blir det att 
utforma en annons. Ofta har de olika personerna någonting gemensamt. Att komma fram 
till vad de har gemensamt är att åstadkomma en målgruppsdefinition.17 
 
Annonser tenderar emellanåt att ”missas” av läsaren av en tidning. Läsaren lägger inte 
märke till annonsen, därför måste annonser utformas dels för att nå uppmärksamhet hos 
dem annonsen har för syfte att nå, dels för att överföra ett påverkande budskap.18 
 
Som nämndes ovan är det viktigt att de sex verktygen integreras med varandra. 
Annonsering når inte full effekt om det inte får understöd av de andra verktygen. Ett 
verktyg som har kommit att spela en allt större roll på senare tid är Public Relations. 

 

3.1.2 Public Relations 

 
Public relations (vanligtvis förkortats till PR) är planerade och bibehållna ansträngningar 
att bilda och behålla goodwill och ömsesidig förståelse mellan företaget och dess 
publik.19 
 
Public Relations är en aktivitet som skapar attityd och opinion bland företagets 
intressenter. Genom dialog med intressenterna kan företaget justera sin position och 
strategi för att tillmötesgå intressenternas intresse. Verktyget har under de senaste åren 
fått ökad betydelse för företagen tack vare dess styrka och effektivitet. Målsättningen 
med  PR är att skapa synlighet för ett företag, vilket innebär att det identifieras, 
positioneras och förstås ”rätt” av dess intressenter. Planering krävs för denna typ av 
kommunikationsform, men det innebär inget uppköp av reklamtid i TV eller annonsplats 
i  press .  Istället sker kommunikationen till marknaden via presskonferenser, 
tidningsartiklar och andra ”gratis-åtgärder”. 
 
Kostnaderna för denna form av kommunikation är mycket små, jämfört med övrig 
annonsering. Dessutom har PR en hög tillitsfaktor, då kommunikationen indirekt sker via 
en annan part. Public Relations kan även användas för nå en specifik målgrupp, som inte 
alltid betald media förmår på grund av den ökade mediesegmenteringen. 20 

                                                 
17 Fill (2005) 
18 Feurst (1993) 
19 Fill (2005) 
20 Fill (2005) 
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PR är ett fenomen som har vuxit sig starkare under de senaste decennierna. Ett annat 
verktyg som har en liknande utveckling är Sponsring. 
 

3.1.3 Sponsring 

 
En av flera defintioner för sponsring är: ”Den säljande parten (till exempel ett idrottslag) 
ställer mot ersättning sin goodwill till köparens förfogande för att – i avtalade former – 
användas i planerade kommunikationsåtgärder för att nå bestämda (externa och/eller 
interna) reklam-, PR-, sälj- eller informationsmål”.21 
 
Sponsring klassas inte som det vi i dagligt tal brukar kalla för traditionell kommunikation 
och bör ses som ett komplement till det sistnämnda. Denna form av kommunikation har 
emellertid fått stor genomslagskraft på senare år i takt med att TV, som har fått en allt 
mer central roll i samhället, sänder mycket mer från idrottsevenemang än vad de gjorde 
för 30 år sedan. Framförallt så riktar sig sponsring till olika former av idrottsevenemang, 
idrottslag eller idrottspersonligheter. Sponsring av ett idrottslag är mycket effektiv då den 
- som traditionella kommunikationsformer tenderar att göra - inte tvingar konsumenten 
att köpa, utan den förknippas istället med något positivt då den, som beskrivit i 
definitionen ovan, åker snålskjuts på någon annan parts goodwill.22  

 
Om sponsring är en form av icke-påtvingad kommunikation finner vi dess raka motsats i 
Sales Promotion. 
 
 

3.1.4 Sales Promotion 

 
Säljstöd är kortsiktiga, säljfrämjande åtgärder vilka levererar konsumenten ett mervärde. 
Dessa åtgärder kan vara riktade mot konsumenter, distributörer, agenter eller säljkåren. 
Samtliga medlemmar i intressentnätverket kan vinna på att använda sig av säljstöd. Det 
finns olika former av säljstöd men samtliga syftar till a tt sälja produkten i fråga ju förr 
desto bättre. 
 
Syftet med att använda detta verktyg är säljorienterat. Vid nylansering av en produkt är 
syftet att skapa engagemang för produkten hos kunden. Används sales promotion när 
produkten redan är etablerad är det för att stärka kundlojaliteten eller att ta kunder från 
konkurrenten. 
 

                                                 
21 Clark (1996) 
22 Fill (2005) 
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Vid introduktionen av en ny l ågengagemang-produkt, eller vid lansering på en ny 
marknad, är det bra att stimulera tester så fort som möjligt. Om det handlar om en 
högengagemang-produkt är det bra att vänta med säljstöd tills det att en passande attityd 
till produkten skapats med hjälp av PR och annonsering. Om produkten redan är 
etablerad på marknaden är syftet med säljstöd att stimulera existerande kunder, att öka 
konsumtionen, samt att ta kunder från konkurrenterna.23 
 
Sales Promotion kan alltså användas när som helst under en kunds köpbeslutsprocess. 
Personlig försäljning fungerar emellertid tvärtom. Det verktyget används med fördel i 
slutet av en köpbeslutsprocess.  
 

3.1.5 Personlig försäljning 

 
I takt med att relationsmarknadsföringen har vuxit sig allt starkare har även personlig 
försäljning fått en mer betydelsefull roll för företagen. Denna form av kommunikation 
innebär att säljare och kund kommunicerar ansikte-mot-ansikte. Jämfört med många 
andra kommunikationsverktyg så är personlig försäljning ett mycket effektivt sätt att 
kommunicera med. När andra kommunikationsformer har problem med att kommunicera 
tillräckligt med information till köparen så är det ett hinder som inte aktiveras vid 
personlig försäljning. Säljaren kan i princip förse köparen med så mycket information 
som denne önskar. Det finns en nackdel med detta också, den mest betydande med 
personlig försäljning - det är ett mycket dyrt sätt att kommunicera på. Företaget når ut till 
färre kunder, dessutom till en mycket högre kostnad per kund, än vad exempelvis 
annonsering gör. Av den anledningen är det viktigt att använda personlig försäljning på 
ett så effektivt sätt som möjligt. Som vi nämnde i det inledande stycket följer kunden ett 
mönster i sin köpbeslutsprocess. Personlig försäljning skall sättas in i slutet av denna 
process, som ett sista steg i att övertyga och få kunden att fatta ett köpbeslut. Att ”slösa 
bort” personlig försäljning i  ett tidigt skede i köpbeslutprocessen, där andra 
kommunikationsverktyg på ett effektivare sätt skapar medvetande, vore extremt kostsamt 
och onödigt.24 

 
Personlig försäljning är alltså en form av tvåvägskommunikation, där mottagaren får en 
möjlighet att svara på budskapet som förmedlas. Det  avs lutande 
kommunikationsverktyget som vi tar upp har även det som huvudsyfte att en 
tvåvägskommunikation skall bedrivas. Vi talar om direktmarknadsföring. 
 

 

 

                                                 
23 Fill (2005) 
24 Fill (2005) 
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3.1.6 Direktmarknadsföring 

Direktmarknadsföring är ett samlingsnamn på alla de mediaaktiviteter som genererar en 
tvåvägskommunikation med en existerande eller potentiell kund. Liksom personlig 
försäljning ovan har direktmarknadsföring kommit att spela en allt större roll i dagens 
affärskultur när fler och fler har insett värdet av en väl fungerande 
relationsmarknadsföring.25 Grundidén med direktmarknadsföring är alltså att mottagaren 
skall få en chans att svara på budskapet genom att köpa eller söka mer information. En 
betydande faktor när det gäller direktmarknadsföring är att marknadsinsatsen ska vara 
mätbar och att mottagarens beteende ska vara möjlig att kartlägga. Detta görs för att 
skaffa nödvändig kunskap om sina kunder, som företaget i förlängningen kan dra nytta av 
genom att bättre anpassa sin marknadsstrategi så att de passar kundens behov och 
beteende.26 
 
En vanlig form av direktmarknadsföring är direktreklam. En viktig grundpelare för att 
kunna bedriva en effektiv direktreklam är att ha en databas som beskriver kunden. Vid 
direktreklam skickas ett erbjudande ut till den befintliga kunddatabasen. Tillsammans 
med erbjudandet följer en svarskupong för att möjliggöra en snabb respons av kunden. 
Ytterligare former av direktmarknadsföring är telefonförsäljning, som också genererar ett 
snabbt svar av respondenten. Poängen med direktmarknadsföring är alltså att uppnå en 
relation med kunden.27 

 
De sex verktyg vi nu har tagit upp har alla för avsikt att påverka konsumenten. Att 
förändra deras syn på företaget och dess produkter. Att skapa en positiv attityd. 

 

3.2 Attityd 

 
 
En konsuments attityd gentemot ett företag är avgörande för dess förmåga att vara 
lönsamt. Det är en konsuments attityd gentemot företaget som bestämmer huruvida denne 
kommer att fatta ett köpbeslut eller inte. 
 
Attityd kan sammanfattas som en persons allmänna värderingar av ett begrepp. 
Konsumenternas attityd är alltid riktat mot något begrepp. Konsumenten kan ha attityder 
till fysiska och sociala produkter, märken, modeller, affärer och människor. Det kan 
också röra sig om inbillade föremål, som koncept och idéer. 
 
Ofta har en konsument flera åsikter om ett företag eller en produkt. De mest framträdande 
ås ik terna  ka l las  för salient beliefs.  D e t  innebär att konsumenter skapar 
associationsnätverk där övertygelserna är förenade åsikter lagrade i minnet. Endast några 

                                                 
25 Fill (2005) 
26 Exponeras hemsida (2006-05-08) 
27 Fill (2005) 



 21 

av dessa övertygelser kan aktiveras och övervägas åt gången beroende på tidpunkt och 
sammanhang. De aktiverade övertygelserna kallas framträdande övertygelser (salient 
belifs). Endast dessa framträdande övertygelserna kan orsaka och skapa en pesons 
övertygelser mot ett bestämt föremål. Således är det en lösning att bearbeta konsumenters 
attityder och att identifiera och bearbeta de underliggande framträdande övertygelserna.  
 
I princip kan konsumenter ha framträdande övertygelser om alla typer och nivåer av 
åsikter som förknippas med en produkt. Många faktorer påverkar vilka övertygelser som 
aktiveras i en situation och blir en framträdande beslutsfaktor. De inkluderar prominenta 
stimulin i den närliggande omgivningen, nyliga händelser, konsumentens sinnesstämning 
och emotionella tillstånd samt konsumenters värderingar och mål.28

 

 
Hur får ett företag reda på vad en kund har för attityd gentemot dem eller deras produkter? 
Förslagsvis genom intervjuer som leder vidare till att kunden skapar sig en means-end 
kedja. 
 

3.3 Means-end modellen 

 
 
Anledningen till varför en intervju görs med en kund är för att förstå honom bättre. 
Intervjuaren vill förstå vilka produktattribut kunden värdesätter och varför, vilket 
presenteras av Peter, Olsson och Grunert (1999), där de tar de upp means-end modellen. 
Denna modells syfte är att först, som nämndes ovan, förstå vilka attribut som en kund 
värdesätter hos en produkt. För att ta reda på detta finns det flertalet kända metoder. Två 
av dessa är Direct elication och Ranking task. 
 
Vid den förstnämnda metoden ber företaget kunden att berätta vilka attribut som denne 
finner avgörande vid valet av en produkt. Detta leder till att kunden berättar vilka attribut 
han anser att en produkt bör ha. 
 
Vid Ranking task-metoden får kunden rangordna flera olika produkter, vilka han föredrar, 
och motivera sina val. Detta resulterar i att kunden ger ett givande utlägg om vad det är 
han tycker om och inte tycket om med produkterna. På så sätt får företaget reda på de 
attribut som kunden uppskattar och de som inte uppskattas. 
 
Att ta fram de attribut som kunden värdesätter är första steget i utnyttjandet av means-end 
modellen. Nästa steg i processen är att företaget intervjuar kunden med den så kallade 
Laddering-metoden. För varje attribut som kunden värdesätter (pris, kvalitet, färg och så 
vidare) frågar företaget kunden varför just detta attributet är viktigt för kunden. En sådan 
intervju kan se ut som i följande exempel: 
 
 
 

                                                 
28 Peter, Olsson, Grunert (1999) 
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Företaget: Varför är det viktigt att produkten håller en hög kvalitet? 
Kund: Det gör att den håller längre (Funktionell konsekvens). 
Företaget: Varför är det viktigt att produkten håller länge? 
Kund: Kompisarna blir imponerade (Psykosocial konsekvens). 
Företaget: Varför är det viktigt att vännerna blir imponerade? 
Kund: Jag mår bättre, känner mig nöjd med mig själv (slutligt värde) 
 
Intervjun sammanställs sedan som i modellen nedan. 
 
 

                
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Figur 2 : Figuren är fritt tolkad från Consumer behaviour and marketing strategy, sidan 71, och är ett 
exempel på hur en kunds means-end kedja för produkten fyrhjuling kan ser ut. 

 
Exemplet i modellen ovan visar hur kunden tycker och tänker (kognition) och känner 
(affekt). Kunden anser att produkten har en bra kvalitet. När han tänker ett steg längre 
kommer han fram till att det innebär att produkten håller länge. Ytterligare ett steg längre 
i tankebanan gör att han inser att vännerna kommer att bli imponerade av hans nya 
fyrhjuling. Detta leder slutligen fram till att han upplever en hög självkänsla. 
För att komma fram till varför och hur kunden uppnår ett visst värde (exempelvis hög 
självkänsla) måste vi förstå hur kunden tänker. Det krävs således att vi kommunicerar 
med kunden, förslagsvis genom intervjuer. 
 
Syftet med att få en kund att skapa sin egen personliga means-end kedja, och därigenom 
visa hur kunden kopplar en produkts attribut till mer personliga värden, är att hjälpa 
företagets marknadsavdelning i utformandet av en mer effektiv marknadsföring. Genom 
att analysera en kunds means-end kedja framkommer det vad kunden egentligen söker 
när han eller hon köper en produkt, och det ger en förståelse för vad som motiverar 
kunden när denne skall fatta ett köpbeslut. 29 
 
Som vi skrev ovan är det nödvändigt att kunna kommunicera med sina kunder för att en 
kund skall kunna skapa en means-end kedja. För att kommunikationen med ett företags 
kunder skall vara möjlig krävs det att företaget har goda relationer med sina kunder. Det 
är därför begreppet relationsmarknadsföring har vuxit sig stark de senaste åren. 
 

                                                 
29 Peter, Olsson, Grunert (1999) 
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3.4 Relationsmarknadsföring 
 
Relationsmarknadsföring är ett begrepp som har fått ett starkt fotfäste på senare år. En av 
många definitioner för denna typ av marknadsföring är:” den aktivitet som syftar till att 
attrahera, upprätthålla och befrämja kundrelationer ”.30 
 
En relationsorienterad syn på marknadsföring innebär att företaget har ett mer långsiktigt 
tidsperspektiv på marknadsföringen. Priskänsligheten tenderar att i relationsbaserad 
marknadsföring vara mindre eftersom företaget redan har byggt upp kundlojalitet genom 
att tillhandahålla kunden ett mervärde. Köparens beslutskriterium har i första hand sin 
grund i det långsiktiga värdet av relationen med företaget. Framgångsmåttet för 
relationsmarknadsföring är långsiktig kundtillfredsställelse. Från företagets sida handlar 
det om att ge löften till kunderna och sedan infria dessa.  
 
Relationsmarknadsföringen är transaktionsmarknadsföringens efterträdare och har i 
princip ersatt den senare helt de senaste åren. Skillnaderna mellan dessa former av 
marknadsföring är stora. Figur 3 beskriver skillnaderna mellan de två synsätten. 
            

 
 Transaktionsmarknadsföring     Relationsmarknadsföring                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur3: Figuren är hämtad från Per Echevrris och Bo Edvardsons Marknadsföring i tjänsteekonomin och 
visar skillnaderna mellan transaktions- och relationmarknadsföring. 

 
Av figuren o v a n  framgåt det att relationsmarknadsföringen är mer komplex än 
transaktionsmarknadsföringen. I arbetet med att bygga upp djupa, förtroendefulla 
kundrelationer måste alla företagets olika avdelningar arbeta tillsammans för att bygga 
upp relationer och på så sätt skapa nöjda kunder. Inom transaktionsmarknadsföringen är 
kvalitet i huvudsak en produkt- och produktionsfråga, medan det i 
relationsmarknadsföringen berör allt och alla. Till exempel måste 

                                                 
30 Echeverri och Edvardson (2002) 
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produktionsavdelningen samarbeta med marknadsavdelningen för att säkerställa att 
kvaliteten i relationen till kunden blir så hög som möjligt. 
 
Som ett led i utvecklingen mot att kalla sig relationsmarknadsförare väljer många företag 
idag att betrakta sig själv som tjänsteproducenter, även inom industrin. Det avgörande är 
inte om företaget erbjuder en vara, en tjänst eller en kombination av båda. Det centrala är 
hur företaget väljer att se på sin verksamhet och det de erbjuder sina kunder. Exempelvis 
beskriver och marknadsför sig traditionella varuproducenter idag som tjänsteproducenter. 
De tillverkar inte tvättmaskiner utan möjligheten till rena kläder. Tjänstesynsättet innebär 
att kundens behov, och hur dessa behov skall tillgodoses, hamnar i centrum. I 
marknadsföringen blir det kvalitet och värde för kunden, det vill säga vad erbjudandet 
skall åstadkomma, som skall kommuniceras. När så sker är det naturligt att relationen till 
kunden får en central betydelse även i marknadsföringen.31 
 
Gummesson beskriver begreppet marknadskoncept på följande sätt:  
 
”Kundens behov bildar grunden för all markandsföring. Om man förstår behoven och 
erbjuder varor och tjänster som tillfredställer dessa, blir företaget lönsamt”.32 
 
Citatet ovan sammanfattar relationsmarknadsföringens grundläggande idé. Det innebär 
att företaget skall sträva efter att förstå kunderna och deras behov och omsätta denna 
kunskap i erbjudande som skapar värde för kunden, kundtillfredställelse och hög 
kundupplevd kvalitet.33 
 

3.5 Sammanfattning av teorin 

 
Ovanstående teorier har valts ut för att fungera som en bakgrund till vår 
problemformulering – ”kan ett företag få vägledning i hur de skall utforma sin 
marknadskommunikation genom intervjuer med befintliga kunder” – samt att ge en 
förståelse för ämnet och i förlängningen möjliggöra en analys och slutsats. 
 
För att möjliggöra en belysning av problemformuleringen var det viktigt att förklara och 
beskriva de sex kommunikationsverktygen, då dessa utgör grunden i ett företags 
marknadskommunikation. Då problemställningen är tänkt att lösas med hjälp av de 
tekniker som Peter, Olsson och Grunert (1999) beskriver i sin means-end modell var det 
naturligt att även ge plats åt denna modell. Vår problemställning ligger inom ramen för 
två stora block inom marknadsföringen: konsumentbeteende och 
marknadskommunikation. Inom dessa områden är relationsmarknadsföring och attityder 
två centrala begrepp då det förstnämnda på senare år har utvecklats till att bli den ledande 
formen av marknadsföring och den senare har även den fått ökad betydelse i takt med att 
intresset för kunderna har ökat. Av den anledningen kändes det rimligt att ta upp även 

                                                 
31 Echeverri och Edvardsson (2002) 
32 Gummesson (1995) 
33 Gummesson (1995) 
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dessa två begrepp i teorikapitlet, för att på så sätt ge en ordentlig bas att stå på innan vi 
fortsätter med empirin. I förlängningen skall, som beskrevs ovan, teorin även ligga till 
grund för analysdelen samt slutsatsen. 
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4. Empiri 
 
 
Vi kommer att dela in empirin i två delar. I det första avsnittet behandlar vi intervjun med 
Daniel Frykestam, ägare till Maskinkonsult AB. I det andra avsnittet redovisar vi 
resultatet av de intervjuer vi har gjort med företagets kunder.  
 

4.1 Maskinkonsults marknadskommunikation idag 

 
I takt med att företaget har växt så har även marknadskommunikationen utvecklats. När 
företaget var nystartat och kunderna få hade de bara resurser till att använda sig av 
personlig försäljning på en mycket enkel och grundläggande nivå. Jan Frykestam, som då 
ägde Maskinkonsult AB, åkte ut till de få kunderna som företaget hade och kunde ägna 
flera timmar åt att prata om kundens köp. De resurserna, att lägga flera timmar på varje 
kund efter ett köp, finns inte idag. Kunderna är för många och säljarna för få.  
 
De metoder som Maskinkonsult använder sig av idag är annonsering och sponsring. 
Annonsering sker i lokaltidningen Sunne Nytt och i Karlstadtidningarna Nya Wermlands 
Tidning (NWT) och Värmland Folkblad (VF). Sunne Nytt kommer ut en gång i veckan 
och där har Maskinkonsult en återkommande annons i varje nummer. VF och NWT 
kommer ut sex dagar i veckan. I den förstnämnda tidningen har företaget en annons per 
vecka och i NWT två stycken. Nya Wermlands Tidning har en upplaga på 60 000 och 
Värmlands Folkblad en dito på 24 000. Trots detta är inte skillnaden i priset per annons 
av någon betydande storlek. Om betydelsen av vilken dag Maskinkonsult lägger ut 
annonsen säger Daniel Frykestam: 
 
”Det finns fördelar och nackdelar med alla dagar i veckan. Lägger jag ut en annons på 
lördagen så får den större uppmärksamhet då det inte kommer någon ny tidning på 
söndagen, å andra sidan har vi inte öppet på söndagar och är inte kontaktbara för de 
som vill nå oss direkt efter att ha sett annonsen. Har vi en annons inne mitt i veckan får vi 
en sämre exponering, men de som ser annonsen kan nå oss direkt eller dagen efter”. 
 
Sunneföretaget anser att det är bättre att ha små annonser i tidningen med korta 
mellanrum, än att ha stora helsidor med ett betydligt längre tidsintervall mellan gångerna. 
Större annonser används emellertid när nya säsonger inleds. 
 
Det andra verktyget Maskinkonsult AB använder sig av är sponsring. Företaget sponsrar i 
första hand ungdomslag och inte några lag på elitnivå. Daniel Frykestam förklarar varför: 
 
”Att sponsra Sunne Hockey i division I, som spelar inför 80 personer, tror jag inte ger 
lika mycket som att sponsra ungdomar. De är framtiden samtidigt som det väcker 
föräldrarna, de är ju dem jag i förlängningen vill åt”. 
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På väggen inne i Daniels kontor hänger det visserligen också tavlor på motocrossåkarna 
Olle Olsson och Fredrik Granberg, elitåkare som företaget också är med och sponsrar. 
Men huvudsegmentet för sponsring ligger på ungdomar. 
 
Vad gäller PR är inte det något som Maskinkonsult i dagsläget strävar efter att dra nytta 
av. Företaget går som redan nämnts bra och skulle kunna utnyttja detta i form av 
tidningsartiklar, men väljer att avstå. Daniel säger: 
 
”Det beror på två saker. Dels vill vi inte trissa upp förväntningarna hos våra kunder, så 
att vi sen inte kan uppfylla vad de förväntar sig av oss. Sen är det också så att i dagsläget 
kan vi nästan inte ta emot fler kunder. Vi har knappt tid för dem som vi redan har. Jag 
försöker även att styra kundflödet via annonseringen. När vi har mycket att göra lättar 
jag på annonseringen för att på så sätt minska kundtrycket, och vice versa”. 
 
Då uppsatsens syfte är att ta reda på huruvida det är möjligt att utnyttja kunderna i 
utformningen av Maskinkonsults marknadskommunikation ansåg vi att det var av intresse 
att ta reda på hur företaget idag skaffar sig feedback från sina kunder. 
 
 

4.1.1 Feedback från kunderna 

 
Maskinkonsult AB har, ända sedan Daniel Frykestams far Janne startade företaget, alltid 
lagt stor vikt på relationen till kunden. Detta har skett via personliga möten före och efter 
köp samt telefonsamtal efter köp. Den fina kundrelationen har varit en av företagets 
största konkurrensfördelar, men under de senaste två åren - i takt med att Maskinkonsult 
har gått från 16- till 32 miljoner i omsättning – har Daniel och de anställda fått allt 
svårare att vårda relationen till kunderna. Det faktum att företaget har växt så snabbt 
under de senaste två åren har medfört att en av företagets viktigaste konkurrensfördelar är 
på väg att försvinna, vilket Daniel Frykestam bekräftar under vår intervju:  
 
”För ett par veckor sedan ringde det en kund som inte var riktigt nöjd med sin skoter. 
Jag sa åt honom att komma in med den senare i veckan för jag hade inte tid att ta tag i 
det just nu. Han blev så förbannad att han valde att gå till en konkurrent och köpa en ny 
skoter där istället”. 
 
Att relationerna har blivit sämre till kunderna har i sin tur resulterat i att tillgången till 
feedback har blivit allt mer bristfällig. Daniel säger: 
 
”När jag började här hade vi inte lika många kunder som nu. Då hann jag ringa eller 
åka ut till kunden efter ett köp och fråga hur han trivdes med sin nya produkt. På så sätt 
fick jag reda på vad de tyckte var bra och inte och kunde sen åtgärda det. Dessutom fick 
man också sålt något ytterligare vid de här mötena. Nu finns det inte en chans att jag 
hinner med att åka ut eller ringa till kunderna, förutom de allra största och viktigaste. 
Därför får jag inte heller den feedback jag skulle önska”. 
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Daniel menar även att kunderna är ett av deras viktigaste verktyg i kampen mot den allt 
hårdare konkurrensen från nybildade företag. Att nöjda kunder använder sig av mun-till-
mun-metoden är extremt viktigt. Därför ser han dagens situation som problematisk och 
något som måste åtgärdas när flytten blir ett faktum. 
 

4.2 Kundintervjuer 

 
Nedan beskrivs de fem respondenternas attityder gentemot Maskinkonsult AB. Hur de 
upplever företaget idag, jämfört med hur det var för 3-4 år sedan, vad de anser om 
företagets marknadskommunikation, vad de tycker och tänker om produkterna de köper, 
samt vad de vill uppnå genom sina köp. 
 

4.2.1 Kundernas attityder gentemot Maskinkonsult AB 

 
Av de fem kunder som vi intervjuade var de genomgående mycket nöjda med sin relation 
till Maskinkonsult AB. De upplever att företaget är noga med att vårda relationerna till 
kunderna och att de som kunder alltid blir väl mottagna av företagets anställda. 
En kund säger: 
 
”De är bra killar som jobbar däruppe. Man kan munhugga och skoja med dem. Men när 
det är allvar, när jag inte är nöjd med något som jag har köpt, då är de alltid seriösa och 
vill alltid åtgärda felet så snabbt som möjligt. Att ha en bra relation med sin leverantör 
är extremt viktigt. Jag måste kunna lita på dem. Ett bra exempel är när jag för någon 
månad sen hade problem med min fyrhjuling men inte visste vad det var för fel på den, då 
åkte jag upp dit och de berättade var problemet låg och så rättade de till det. Sånt gör att 
man kan lita på dem.” 
 
En av kunderna upplevde att relationen mellan företag och kund fortfarande är bra, men 
att det har blivit lite sämre det senaste året, vilket ägaren Daniel Frykestam också 
konstaterade. 
 
För att ta reda på vilka attribut de fem respondenterna värdesätter hos Maskinkonsult och 
dess produkter använde vi oss av direct elication, som beskrevs i teorikapitlet. Resultatet 
av denna intervjumetod presenterar vi i en modell som på ett överskådligt sätt redogör för 
hur kunderna uppfattar Maskinkonsult. Modellen bygger på kundernas generella- och 
framträdande åsikter. De tre mest frekventa åsikterna skapar slutligen kundernas 
gemensamma attityd till Maskinkonsult. 
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 Generella åsikter                         Framträdande åsikter         
 

                     
          

                                                                                
 

  
 
                                                                                                 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 4: Figuren är fritt tolkade från Consumer behaviour and marketing strategy, sidan 121, och visar 
vilka åsikter som är vanligast förekommande bland Maskinkonsults kunder och som slutligen skapar en 
attityd gentemot företaget. 

 

4.2.2 Kundernas attityd till de fem verktygen 

 
Av de sex verktygen använder sig Maskinkonsult som tidigare nämnts bara av två – 
annonsering och sponsring. Av dessa två är det bara annonseringen som de fem kunderna 
har kommit i kontakt med. De personer, idrottslag eller evenemang som Sunneföretaget 
sponsrar är inget som de fem respondenterna har uppmärksammat. Däremot är alla fem 
mycket vaksamma på de annonser som Maskinkonsult lägger ut i NWT, VF och Sunne 
Nytt och det är oftast via dessa som intresse för nya produkter uppstår. En av de större 
kunderna säger så här om hur Maskinkonsult kommunicerar med marknaden: 
 
”Jag påverkas framförallt av tidningsannonser, framförallt de som finns i NWT och VF, 
som jag läser dagligen. Frekvensen på Maskinkonsults annonsering har ökat har jag sett 
den senast tiden och det är bra. Det är ett bra skyltfönster, man ser till exempel om det 
har kommit in någon ny maskin” 
 
På frågan om de tycker att Maskinkonsult borde utöka sin marknadskommunikation och 
synas i exempelvis TV, eller förekomma i radio, är alla eniga om att det räcker som det 
ser ut i dagsläget. De menar att TV- och radioreklam gör mer skada än nytta, att den 
formen av reklam stör mer än informerar. En av kunderna menar att sales promotion är 
ett verktyg som med fördel borde användas mer frekvent. Temadagar med olika former 
av specialerbjudande har alltid stor genomslagskraft, menar kunden. 
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4.2.3 Means-end modellen 

 
Det framgick relativt tydligt att de fem kunderna som intervjuades hade svårt att länka 
sina tankar och attityder om en produkt längre än till attribut, första steget i means-end 
modellen. Som vi beskrev i teoriavsnittet ser means-end modellen ut på följande sätt: 
 

  
 
                

 
Figur 5: Figuren är hämtad från Consumer behaviour and marketing strategies, sidan 71, och visar hur en 
means-end kedja är uppbygd 

 
Det första vi gjorde vid våra intervjuer med kunderna var att använda oss av direct 
elication-metoden. Vi lät kunderna välja de attribut de anser viktiga vid köp av en 
fyrhjuling eller skoter, som är de produkter som de fem kunderna för närvarande köper 
från Maskinkonsult. Samtliga fem ansåg att kvaliteten var det klart viktigaste och mest 
framträdande attributet. Nästa steg i vår undersökningsprocess var att tillämpa laddering-
tekniken. Den här tekniken visade sig emellertid vara svårapplicerad på kunderna. De 
fem respondenterna hade svårt att tänka ett steg längre än att produkten i fråga höll en bra 
kvalitet. En av fem kunder kunde tänka vidare till den andra nivån, funktionella 
konsekvenser. Han upplevde att hans skoters fina kvalitet (attribut) ledde till att den 
sällan behövde lämnas in på reparation (funktionell konsekvens). 
 
En typisk intervju där vi sökte att kunden skulle skapa sig sin egen means-end kedja såg 
ut så här: 
 
Vi: Vilket attribut värdesätter du mest hos din fyrhjuling? 
Kund: Att den håller en hög kvalitet. 
Vi: Varför är det bra? 
Kund: Ja, det är väl bra att den håller en hög kvalitet? 
Vi: Men varför är det bra? Vad medför det att produkten håller en hög kvalitet? 
Kund: Ja, det är bra att den håller en hög kvalitet helt enkelt. 
Vi: Om den håller en hög kvalitet borde väl det innebära att du inte behöver lämna in 
den för reparation eller köpa en ny lika ofta som om den hade hållit en sämre kvalitet? 
Kund: Jo, men jag förstår inte vad ni är ute efter. Jag är nöjd med min fyrhjuling. Så 
enkelt är det. 
 
Kunderna visade således ingen vilja, eller kunnande, att skapa sig en färdig means-end 
kedja. Hur det påverkar svaret på vår problemformulering förklarar vi i slutsatsen. 
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5 Analys 
 
 
I detta kapitel kommer vi att jämföra de teorier vi har studerat med den empirin vi har fått 
fram genom våra intervjuer. Följaktligen kommer rubrikerna nedan vara i stort sett 
identiska med teorin och empirins dito.   

 

5.1 Marknadskommunikation 
 
Som nämndes i empirikapitlet använder sig Maskinkonsult AB endast av annonsering 
och sponsring i sin marknadskommunikation. Vi kommer emellertid att redovisa alla sex 
verktygen - även de som företaget idag inte använder sig av - och koppla kundernas  
respektive ägaren Daniel Fryketsams tankar kring verktygen mot teorin. 
 

5.1.2 Annonsering 

 
Annonseringens främsta uppgift ligger i att informera kunden om vad företaget har att 
erbjuda.34 Efter att ha sammanställt intervjuerna med företagets kunder kan vi konstatera 
att Maskinkonsult lyckas med detta. Respondenterna berättade att de uppfattar 
annonseringen som sker i Nya Wermlands Tidning, Värmlands Folkblad och Sunne Nytt 
som ett bra skyltfönster att visa upp om det finns någon ny maskin i produktsortimentet.  
 
En orsak till att annonserna har en sådan stor genomslagskraft hos Maskinkonsults 
kunder kan vara att företaget emellanåt använder sig av röda annonser, som ”sticker ut” 
mot den svart-vita omgivningen. Detta tog vi upp i teorikapitlet, där vi beskrev vikten av 
att ha en annons som utformas för att dels nå uppmärksamhet, men också för att överföra 
ett påverkande budskap35. 
 

5.1.3 Public Relations 

 
Som återgavs i teorikapitlet är målsättningen med PR att skapa synlighet för ett företag, 
vilket innebär att företaget identifieras, positioneras och förstås ”rätt” av dess 
intressenter.36 Men trots att kostnaderna är små för denna form av kommunikation är det 
ingenting som Maskinkonsult idag använder sig av. Som Daniel Frykestam förklarade så 
beror det på att företaget inte vill trissa upp kundernas förväntningar, vilket positiva 
tidningsartiklar troligtvis skulle leda till, som de sedan inte kan infria. En annan 

                                                 
34 Fill (2005) 
35 Feurst (1993) 
36 Fill (2005) 
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avgörande faktor till varför företaget inte använder sig av PR är att de i dagsläget inte kan 
ta emot fler kunder, på grund av för liten personalstyrka och för små lokaler. 
 
När flytten från de mindre lokalerna till de större blir ett faktum anser vi att PR med 
fördel bör tillämpas. Lokaltidningar av VF-, NWT-, och Sunne Nytts storlek är i regel 
mycket intresserade av att skriva om lokala företags utveckling och framgångar. Således 
skulle det inte vara speciellt svårt att på kort tid skaffa sig bra PR för Maskinkonsult. Då 
PR har hög trovärdighetsfaktor skulle detta troligtvis rendera i en större 
kundtillströmning, samt att de befintliga kunderna känner en ännu högre tillit gentemot 
företaget37. 
 

5.1.4 Sponsring 

 
Sponsring är det andra verktyget av två som Maskinkonsult idag använder sig av. Efter 
intervjuerna med kunderna så framgår det att sponsringen inte har fått samma 
genomslagskraft som annonseringen. Det är fullt möjligt att sponsringen på ett indirekt 
plan har påverkat vissa kunder, men detta var inget vi kunde bekräfta genom våra 
intervjuer. 
 
I teoriavsnittet beskrev vi fördelen med att sponsra idrottslag eller idrottspersonligheter38. 
Maskinkonsult använder sig av just denna form av sponsring. Som vi tog upp i empirin 
sponsrar de olika former av lokala ungdomslag samt skotercrossåkarna Fredrik Granberg 
och Olle Olsson, båda tävlandes på nationell elitnivå. Sponsring av idrottslag är mycket 
effektivt då den – som traditionella kommunikationsformer tenderar att göra – inte 
tvingar konsumenten att köpa, utan den förknippas istället med något positivt då den åker 
snålskjuts på någon annan parts goodwill39. Daniel Frykestam sa under intervjun att han 
upplever att sponsringen av ungdomslagen och elitåkarna skapar en positiv attityd hos 
kunderna gentemot företaget, vilket även teorin bekräftar40.  

 

5.1.5 Sales Promotion 

 
Maskinkonsult använder sig idag inte av någon form av sales promotion-aktiviteter. 
Syftet med detta verktyg är säljorienterat och att direkt uppmana till köp41 . De fem 
respondenternas åsikt var att det egentligen räckte med annonsering, men en kund 
menade att sales promotion, i form av temadagar där olika specialerbjudande presenteras, 
borde användas mer frekvent. Han menade vidare att när en ny maskin kommer in i 

                                                 
37 Fill (2005) 
38 Fill (2005) 
39 Fill (2005) 
40 Fill (2005) 
41 Fill (2005) 
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produktsortimentet hade det varit intressant att få detta presenterat för sig i form av nyss 
nämnda temadagar, där kunderna tillåts testa och provköra maskinen i fråga. 
 
I Teorikapitlet beskrev vi det kunden säger. Vid lansering av en ny produkt är det, precis 
som respondenten önskade, bra att stimulera tester så fort som möjligt. Om produkten 
dock redan är etablerad på marknaden är syftet med säljstöd att stimulera existerande 
kunder att öka konsumtionen och ta kunder från konkurrenterna42. 
 
Liksom med public relations, så ser vi en stor utvecklingspotential i sales promotion när 
Maskinkonsult flyttar till större lokaler. Företaget kan dra nytta av diverse 
invigningserbjudande, som till exempel nylanseringar av nya produkter. 
 

5.1.6 Personlig försäljning 

 
I takt med att företaget har fördubblat omsättningen på tre år har vissa delar i 
organisationen blivit lidande. Framförallt finns det inte längre några resurser att lägga ner 
extra tid på kunderna, menar Daniel Frykestam. Som nämndes i empiriavsnittet fanns det 
på 1980-, 90-, och början på 2000-talet resurser att ägna sig åt personlig försäljning, men 
i dagsläget är det ett verktyg som har fått ge vika. Emellertid är den personliga 
försäljningen inget som kunderna saknar. De upplever att de får sin kontakt med säljaren 
på plats i företagets lokaler, att den tid som säljarna lägger ner på kunderna är tillräcklig. 
Den form av kommunikation som sker mellan säljare och kund i Maskinkonsults lokaler 
påminner mycket om personlig försäljning. Säljare och kund kommunicerar ansikte-mot-
ansikte och säljaren kan förse köparen med så mycket information som denne önskar43. 
Skillnaden är att Maskinkonsult inte själva söker upp kunden utan kunden kommer till 
dem. Det finns dock ett viktigt samband mellan effektiviteten i personlig försäljning och 
den liknande form som Maskinkonsult bedriver i sina lokaler. Då företaget är icke-
centralt placerat är det inte många kunder som åker dit endast för att titta och låta sig 
informeras av vad företaget har att erbjuda. Besöket på Maskinkonsult är ur ett 
kundhänseende ofta inriktat på köp, vilket gör att den dyrbara tid som säljarna på plats 
lägger ner på kunden får samma funktion som personlig försäljning får i en kunds 
köpbeslutprocess – att slutligen övertyga kunden om att köpa. Det vill säga: säljarna 
slösar inte bort sin tid på att informera kunderna, det gör annonserna. De kan  istället 
koncentrera sig på att få kunden att fatta ett köpbeslut.  
 

5.1.7 Direktmarknadsföring 

 
Maskinkonsult använder sig idag inte av någon form av direktmarknadsföring, trots att 
möjlighet finns. Företaget har en väl utvecklad kunddatabas, som innehåller fullständig 
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information om vad företagets kunder har köpt för produkt och när de har köpt den. Det 
är av tidsmässiga skäl som kunddatabasen inte utnyttjas.  
 
En vanlig form av direktmarknadsföring är, som vi berättade i teorikapitlet, direktreklam. 
Ett viktigt verktyg för att bedriva den formen av marknadsföring är en väl fungerande 
databas som beskriver kunden44 . Detta har alltså Maskinkonsult tillgång till och 
kunddatabasen är något som vi anser bör aktiveras när flytten och nyanställningarna blir 
ett faktum.  
 
 

5.1.8 Sammanfattning av kommunikationsverktygen 

 
I teorikapitlet beskrev vi betydelsen av att de sex verktygen måste integreras och att inget 
verktyg klarar sig allena. Om ett verktyg används isolerat tappar det den styrka det skulle 
ha om det hade integrerats med övriga45. I Maskinkonsults fall innebär detta således att 
man går emot teorin och ändå lyckas med sin strategi. De använder sig endast av två 
verktyg – annonsering och sponsring - men har ändå fördubblat omsättningen på tre år. 
Vår analys av detta faktum är att Maskinkonsult nu bedriver en (visserligen framgångsrik) 
marknadskommunikation som inte uppnår full effekt. Dock tror vi att skillnaderna blir 
mindre i ett mindre företag jämfört med om ett stort företag inte skulle använda sig av de 
sex verktygen och låta dem integrera på ett korrekt sätt. 

 

5.2 Relationsmarknadsföring 

 
Vid samtliga intervjuer framkom det med önskvärd tydlighet hur nöjda kunderna var med 
relationen de har till Maskinkonsult AB. Att de vet att de ”kan lita på grabbarna där 
uppe”. Trenden är att allt fler företag går från transaktions- till relationsmarknadsföring. 
Främsta anledningen till detta är att det helt enkelt är mycket billigare att behålla en kund 
än att hela tiden leta nya46. Maskinkonsult AB har inte bara följt den här trenden utan 
faktiskt varit en föregångare. Redan på 1980-talet insåg förre ägaren Janne Frykestam 
vikten av att ha goda relationer till sina kunder. 
 
Efter intervjun med nuvarande ägaren Daniel Frykestam framkom det att just relationen 
till kunderna inte är vad den en gång varit. Detta beroende på att kundantalet har växt 
snabbare än organisation i övrigt och att befintlig personal inte längre hinner vårda varje 
enskild kund på ett tillfredställande sätt. Emellertid är detta inte ett problem som de 
kunder vi intervjuade har identifierat. Istället säger de, på samma sätt som teorin 
beskriver marknadskonceptet, att Maskinkonsults styrka är att de erbjuder produkter som 
tillfredställer deras (kundens) behov. Som vi skrev i teorikapitlet så är just dessa 

                                                 
44 Fill (2005) 
45 Fill (2005) 
46 Echeverri och Edvardsson (2002) 



 35 

parametrar – förmågan att förstå och tillfredställa kundens behov – uteslutande en 
framgångsfaktor, en källa till lönsamhet47. Detta visar sig också i Maskinkonsults fall då 
de har fördubblat omsättningen sen 2003 och nu alltså ”tvingas” bygga nya, större lokaler. 
 
Att relationsmarknadsföring handlar om att identifiera, underhålla och förstärka relationer 
med kunder och intressenter är något som Maskinkonsult mer eller mindre har tagit på 
orden48. Vid intervjun med Daniel Frykestam så tog han upp just dessa tre parametrar och 
benämnde dem som ”hörnstenar” i arbetet med kunderna. Han förklarade vikten av att 
identifiera vad det är kunden, både medvetet och i vissa fall omedvetet, söker. På så sätt 
skapar företaget en relation till kunden som de sen jobbar med att underhålla och, när så 
behövs eller önskas, även förstärker. 
 
Det faktum att Maskinkonsult i princip jobbar efter relationsmarknadsföringens 
instruktionsbok – och är lönsamma – ser vi som ett bevis på att teorin inom detta område 
är högst applicerbar till verkligheten. 
 

5.3 Means-end modellen   

 
I empirin beskrev vi hur problemfyllt vi upplevde det var att applicera means-end 
modellen i praktiken. Men frågan är om vi misslyckades? Vi återkommer till det i 
slutsatsen. Dock kan vi konstatera att det var svårt, svårare än vad vi hade förutspått, att 
få de fem kunderna vi intervjuade att skapa sig en färdig means-end kedja. Det vill säga: 
de förmådde inte att se sin produkt på ett psykosocialt stadium eller som ett slutligt värde.  
 
En kunds means-end modell behöver naturligtvis inte innehålla alla fyra stegen. Det är, 
enligt teorin, inte ovanligt att en kund konstaterar att produkten i fråga är billig, vilket 
leder till den funktionella konsekvensen att han eller hon får mer pengar över till annat 
(funktionell konsekvens) och att det i sin tur leder till att han/hon blir gladare som person 
(slutligt värde). I detta exempel upplever inte kunden någon psykosocial konsekvens, 
men dock en funktionell och ett slutligt värde.49 Vad vårt misslyckade försök att skapa en 
färdig means-end kedja för kunden resulterar i återkommer vi till i vår analys och 
slutdiskussion. 

 
Som vi skrev i teorin är målsättningen med att intervjua en kund, och skapa en means-end 
kedja åt denna, a t t förstå kunden bättre50 . Och även om vi inte lyckades skapa en 
fullständig means-end kedja så ökar förståelsen för en kund efter en intervju. Laddering-
tekniken som vi använde oss av visade sig i praktiken inte vara en teknik som fick 
intervjuobjektet att öppna upp sig och på djupet diskutera sina känslor gentemot sin 
produkt. Alla kunder har naturligtvis inte den förmågan, eller viljan, och det är mycket 
möjligt att så var fallet med respondenterna i vårt urval. Som vi har framfört i 
empiriavsnittet hade det möjligtvis varit nödvändigt att göra fler intervjuer för att kunna 
                                                 
47 Gummesson (1995) 
48 Echeverri, Edvardsson (2002) 
49 Peter, Olsson, Grunert (1999) 
50 Peter, Olsson, Grunert (1999) 
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få fram en färdig means-end kedja. Varför vi, emellertid, inte anser det nödvändigt -  eller 
värt att sträva efter - förklarar vi i slutsasen. 
 
Dock kan det konstateras att direct elication-metoden var användarvänlig även i praktiken. 
Vi fick snabbt och tydligt klart för oss att produktens kvalitet var det attribut som kunden 
fann mest betydelsefull när de skulle köpa de produkter som Maskinkonsult erbjuder. 
 

5.4 Attityder gentemot Maskinkonsult 

 
Vid intervjuerna med kunderna kom det på ett tydligt sätt fram att kvalitet, service och 
kompetens är de tre mest framträdande åsikterna om Maskinkonsult. Dessa tre attribut 
skapar den attityd som kunden har om Maskinkonsult. Att det var just dessa tre åsikter 
som var framträdande när kunderna fick nämna vilka attribut de ansåg vara viktiga är, 
enligt teorin, ingen tillfällighet51. En av respondenterna nämnde att han hade haft problem 
med sin fyrhjuling, då ett däck plötsligt gått sönder. Fyrhjulingen var inte ens köpt på 
Maskinkonsult utan hos en annan Yamaha-återförsäljare, men Maskinkonsult löste trots 
det hans problem genom att förse honom med ett nytt däck via reklamationen. När vi 
sedan frågade honom vilket attribut han värdesatte mest hos Maskinkonsult var det 
företagets service och kvalitet. Det är händelser som denna som påverkar en 
kunds ”salient beliefs” och som sedan formar en attityd gentemot ett företag. Som vi 
skrev i teorin är det många faktorer som påverkar vilka övertygelser som aktiveras i en 
situation och blir en framträdande beslutsfaktor. Ofta spelar nyliga händelser en central 
roll som en beslutsfaktor, vilket vi alltså såg exempel på med kunden som hade problem 
med sitt däck52. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

                                                 
51 Peter, Olsson, Grunert (1999) 
52 Peter, Olsson, Grunert (1999) 
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6 Slutsats 
 
Vi har under de fem första kapitlen lagt en grund för att nu, i slutsatsen, kunna besvara 
vår problemformulering: ”Kan ett företag få vägledning i hur dess 
marknadskommunikation skall utformas genom intervjuer med befintliga konsumenter.” 
Som vi har förklarat i de föregående avsnitten har vi lagt en betydande vikt på means-end 
modellen i vårt försök att bilda oss en uppfattning inom området. I empirin nämnde vi att 
det inte var möjligt att få respondenterna att bilda sig en personlig means-end kedja och 
vi lät frågan: ”har vi misslyckats”? bli obesvarad. Nu är det dags att besvara den frågan. 
 
Så har vi misslyckats? Nej, vi anser inte att det var ett misslyckande, att vi nu inte vet hur 
kunden tänker och således inte har kunnat utnyttja means-end modellen i vårt försök att 
hjälpa Maskinkonsult i utformningen av deras marknadskommunikation. Fördelen, menar 
teorin, med att få ut en färdig means-end kedja är att det blir tydligare hur kunden på ett 
djupare plan kopplar en produkts attribut till personliga värderingar53 . Genom att 
analysera en kunds färdiga means-end kedja framkommer det vad kunden egentligen 
söker när han eller hon köper en produkt, och det ger en förståelse för vad som motiverar 
kunden när denne skall fatta ett köpbeslut.  
 
Låt oss exemplifiera hur en means-end kedja för en kund hos Maskinkonsult hade kunnat 
se ut vid köp av en fyrhjuling. 
 

                
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Figur 6: Figuren är fritt tolkad från Consumer behaviour and marketing strategy, sidan 71, och är ett 
exempel på hur en kunds means-end kedja hade kunnat se ut till produkten fyrjuling 

 
I ovanstående exempel, när vi vet att det som motiverar kunden är att denne vill känna 
trygghet vid köp av en fyrhjuling, anser vi att företaget borde kommunicera ut ett 
budskap till marknaden om tryggheten kunden erhåller i och med produktens f ina 
kvaliteten. Att lägga stor vikt på tryggheten blir i ett sådant här fall mycket effektivt då 
kunden, medvetet eller omedvetet, söker just trygghet när han eller hon skall köpa denna 
typ av produkt. 
 
Som vi skrev i empirin fick vi aldrig ut en färdig means-end kedja av respondenterna. De 
kunde i fyra fall av fem bara tänka till det första steget, attribut. En kund förmådde att 
                                                 
53 Peter, Olsson, Grunert (1999) 
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tänka ett steg längre, till de funktionella konsekvenserna. Således fick vi i fyra fall av fem 
en means-end kedja som såg ut som figuren nedan: 
 

                
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Figur 7: Figuren är fritt tolkad från Consumer behaviour and marketing strategy, sidan 71, och visar hur 
Maskinkonsults kunder bildade sin personliga  means-end kedja 

 
Vet vi mindre om kunden än om vi hade fått ut en färdig means-end kedja? Nej, anser vi. 
Av intervjuerna att döma så visade våra respondenter inte upp någon förmåga, eller vilja, 
att tänka längre än till produktens attribut. De ansåg att produkten höll en bra kvalitet och 
att det var tillräckligt. Vad produktens kvalitet sen renderade i fann respondenterna som 
ointressant. De såg ingen anledning i att lägga ner mer tankekraft på ett inköp av den 
typen av produkt. Det räckte med att konstatera att produkten i fråga höll en bra kvalitet. 
Vad säger det oss? Vi menar a t t  de kunder som vi intervjuade inte motiveras till ett 
köpbeslut genom någon komplex form av marknadsföring, där ett budskap som måste 
tolkas på en djupare nivå kommuniceras ut från företaget. Hade kunderna haft den 
motivationen hade de skapat sig en färdig means-end kedja. Vi menar att en kund som 
tänker på en produkts attribut, men inte längre, söker sig till ett företag som 
kommunicerar ett enkelt budskap, som marknadsför produktens attribut i första hand. 
Således vet vi lika mycket om en kund som endast kan skapa sig en fjärdedels means-end 
kedja, som en kund som bildar en färdig dito. 
 
Så kan vi få vägledning i hur ett företags marknadskommunikation skall utformas genom 
intervjuer med befintliga kunder? Svaret är ja, menar vi. Utfallet av våra intervjuer blev i 
ärlighetens namn inte vad vi hade förutspått, men slutsatsen är att vi ändå har fått 
vägledning - med hjälp av intervjuerna och means-end modellen - hur Maskinkonsult 
skall utforma sin marknadskommunikation. Hade kunderna, i motsats till vad som blev 
utfallet, bildat färdiga means-end kedjor, likt det påhittade exemplet vi beskrev i figur 6, 
hade budskapet kunnat lyda: ”Känn dig trygg med Maskinkonsult.” När verkligheten nu 
blev en annan bör budskapet istället vara: ”Hos oss får du bra kvalitet”. Vi menar, som 
diskuterades ovan, att Maskinkonsult genom annonser bör kommunicera ett enkelt och 
tydligt budskap till kunderna, där produktens attribut skall utgöra kärnan i budskapet. 
 
Vi har nu nått fram till slutsatsen att det går att ta hjälp av kunderna vid utformandet av 
ett företags marknadskommunikation, oavsett hur väl utvecklad kundens means-end 
kedja ter sig.  
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Om det längre fram i tiden skulle föreligga intresse i att fortsätta forskningen runt means-
end modellen och dess inverkan på ett företags marknadskommunikation skulle nästa 
steg kunna vara att titta närmare på de olika stegen i en means-end modell. Vilket 
budskap blir mest effektivt: det som kommunicerar produktens attribut, produktens 
funktionella konsekvens, produktens psykosociala konsekvens eller det budskap som 
kommunicerar produktens slutliga värde? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40 

Källförteckning 
 
Litteratur 
 
Jacobsen, Dag Ingvar (2002) Vad, hur och varför? Lund: Studentlitteratur 
 
Andersen, Ib (1998) Den uppenbara verkligheten : val av samhällsvetenskaplig metod. 
Lund: Studentlitteratur 
 
Sörqvist, Lars (2000) Kundtillfredsställelse och kundmätningar. Lund: Studentlitteratur 
 
Lind, Douglas A, Marchal, Wiiliam G, Mason, Robert D (2001) Statistical Techniques in 
Buisness & Economics. 
 
Peter, J.Paul, Olsson, Jerry.C, Grunert, Klaus.G (1999) Consumer behaviour and 
marketing strategy. Boston : McGraw-Hill, cop. 2005 
 
Fill, Chris (2005) Marketing Communication’s engagement, strategies and practice. New 
York : Pearson Education LTD, 2005. 
 
Franzén, Peer (1995) Kommersiell mediekommunikation. Göteborg : IHM (Institutet för 
högre marknadsföringsutbildning) 
 
Feurst, Ola (1993) Praktisk marknadsföring. Lund: studentlitteratur 
 
Clark, Jimmy (1996) Sponsring i mästarklass : modern sponsring i teori och i 22 
kompletta praktikfall. Bjästa : Cewe-förl. 
 
Gummesson, Evert (1995) Relationsmarknadsföring : från 4 P till 30 R. Malmö : Liber-
Hermod 
 
Echeverri, Per och Edwardsson, Bo (2002) Marknadsföring i tjänsteekonomin. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Internet 
Wordbanks hemsida 
http://www.wordbank.com/sw/events_and_resources/glossary_of_localization_terms.ht
ml#Marketing_commmunications (2006-05-04) 
 
Exponeras hemsida 
http://www.expowera.com/mentor/marknadsforing/direktmf1.htm (2006-05-08) 
 
Muntliga källor 
Daniel Frykestam, ägare, Maskinkonsult AB (2006-04-11) 
 

 

http://www.wordbank.com/sw/events_and_resources/glossary_of_localization_terms.html
http://www.wordbank.com/sw/events_and_resources/glossary_of_localization_terms.html
http://www.expowera.com/mentor/marknadsforing/direktmf1.htm


 41 

Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
1. Vilka attribut, och varför, tittar du på när du köper en produkt? 
 
2. Varför köper du en produkt på Maskinkonsult? 
 
3. Vilka för- och nackdelar ser du med att köpa din produkt där? 
 
4. Vad vill du uppnå genom ditt köp? 
 
5. Vilka faktorer påverkar ditt köpbeslut? 
 
6. Är relation och förtroende viktigt för inköpet? 
 
7. Vilken typ av reklam påverkas du av? 
 
8. Vilka kommunikationsverktyg, och varför, attraheras du av? 
 
9. Vilken typ av kommunikation från företag påverkar dig negativt? 
 
10. Köper du en produkt för dess funktion eller som en leksak? 
 
 
Fotnot: Frågorna vävdes in i samtalet med kunden och följdes upp med följdfrågor för att 
på så sätt få respondenten att öppna sig och diskutera sina innersta känslor om produkten 
ifråga. 
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