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Kapitel 1 

Vad är marknadsföring? 

”marknadsföring omfattar alla de aktiviteter ett företag utför på marknaden” –Kotler 

“The process by which companies create value for customers and build strong 

customer relationships to capture value from customers in return” 

Definition: ”Är den process där ett företag skapar ett värde för kunderna och 

bygga en stark kundrelation och i utbyte få ett värde tillbaks av kunderna.” 

Marknadsföringsprocess 

Förståelse för marknaden och konsumenternas efterfrågan 

Det första steget i relationsmarknadsföring handlar om att få en förståelse 

för marknaden och kundernas efterfrågan. Detta steg delas in tre begrepp, det 

första och det mest grundläggande begreppet är människans behov (needs). 

Dessa inkluderar fysiska behov som mat, kläder, värme och trygghet, sociala 

behov som tillhörighet och tillgivenhet och individuella behov som kunskap. Det 

andra begreppet är vad kunden vill ha (wants), till exempel behöver en svensk mat 

men vill ha sill och potatis. Vad kunden vill ha förvandlas till efterfrågan (demands). 

Kunden efterfrågar en produkt som har många fördelar och som uppfyller de krav 

som kunden ställer.  

Kundernas behov och efterfrågan blir uppfyllda genom marknadserbjudanden. 

Dessa inkluderar inte bara fysiska behov utan också olika tjänster som ett företag 

kan erbjuda kunder mot betalning, exempel på dessa kan vara allt från ekonomisk 

rådgivning till städhjälp. 

Kunderna har ofta flera olika alternativa produkter och tjänster, som skulle kunna 

tillfredsställa dem och som skulle fylla de behov som de efterfrågar. Därför är det 
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viktigt för företagen att arbeta med kundvärdet (customer value). Företagen vill ha 

nöjda kunder eftersom en missnöjd kund kan byta till en konkurrent. Företagen 

sätter olika förväntningar på tillfredställelsen hos kunderna. Om företaget har för 

låga förväntningar kommer köparna vara nöjda men det kommer bli svårt att locka 

nya köpare. Om förväntningarna är för höga så kommer kunderna bli missnöjda. 

För att skapa en bra och långvarig relation med kunden kan bytesrelationer vara ett 

sätt att gå till väga. Företaget försöker fylla kundens krav och i gengäld vill 

företaget att kunden stannar och skapar en bra och långvarig relation med 

företaget. Företaget vill erhålla det önskade objektet för att i sin tur kunna få något 

tillbaka.  

Marknadserbjudande   

 -En kombination av varor, tjänster, information och upplevelser som erbjuds på en 

marknad för att tillfredsställa kundbehov eller kundönskemål.  

Genom erbjudanden kan konsumenternas behov och önskemål tillfredsställas. Alla 

företag måste erbjuda något av värde för sina kunder.  

Marknadsnärsynthet (marketing myopia)  

- Misstaget att ägna för mycket uppmärksamhet åt produkten och för lite åt de 

fördelar och upplevelser som produkten skapar  

Kundvärde och kundtillfredsställelse 

 I de flesta fall finns det flera olika produkter som kan tillfredsställa en konsuments 

behov. Nöjda kunder tenderar att göra återköp och berätta för andra om sina goda 

erfarenheter, medan missnöjda kunder ofta byter leverantör och berättar om sitt 

missnöje för andra.  

- Kundvärde och kundtillfredsställelse är viktiga hörnstenar i arbetet för att utveckla 

kundrelationer 
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Utbyte och relationer 

Utbyte innebär att ett objekt byter ägare, mot en motprestation, ofta i form av 

pengar. Marknadsföring innebär en uppsättning aktiviteter som syftar till att skapa 

och utveckla relationer med olika målgrupper.  

Marknad 

uppsättningen av alla faktiska och potentiella köpare av en produkt eller tjänst. 

Marknadsföring handlar om att hantera dessa marknader för att skapa lönsamma 

kundrelationer, men detta kräver hårt arbete. Säljare måste leta efter köpare, 

identifiera deras behov, designa bra marknadserbjudanden, bestämma deras 

priser, marknadsföra dem och sedan leverera dem. Aktiviteter såsom 

konsumentforskning, produktutveckling, kommunikation, distribution, prissättning 

och service är kärnan i marknadsföring.  

Utveckla en kunddriven marknadsföringsstrategi 

När man fått förståelse av hur marknaden och kunderna ser ut utvecklar man en 

kunddriven marknadsföringsstrategi. 

Marketing management  

➢ Att identifiera, attrahera, behålla och utveckla de kunder som företaget 

önskar genom att skapa, utveckla och kommunicera kundvärde, baserat på 

marknadskänsla och systematiska metoder.  
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Systematiska metoder: betonar behovet av vetenskapligt baserade metoder som 

grund för kunskap om vad som händer på en marknad. (forskare istället för 

marknadsförare)  

Segmentering: Genom att dela in marknaden i segment och välja de mest 

attraktiva målmarknaderna avgörs vilka kunder som vi primärt satsar på. Företag 

kan välja massmarknadsföringssynsätt, där alla kunder som kan tänkas attraheras 

av företagets erbjudande beaktas, eller ett synsätt där företag primärt satsar på att 

nå de kunder som är mest lönsamma och dessutom är bäst för företagets 

långsiktiga varumärkesutveckling.  
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Marknadsföringskoncept 
Ett företag behöver komma fram till vilket koncept/strategi som de ska följa för att 

uppnå sin marknadsföringsstrategi. 

1. Produktionskonceptet - Kunder antas vilja ha lättillgängliga produkter som 

erbjuds till attraktiva priser. Företag bör fokusera på att effektivisera tillverkning och 

distribution. Konceptet innefattar en risk för marknadsnärsynthet.  

 

2. Produktkoncept - Konsumenten attraheras av produkter som överglänser 

konkurrenter i något avseende, t.ex. kvalitet, prestanda eller innovationsrikedom. 

Marknadsföringen och organisationen bör följaktligen ägna sin energi åt 

kontinuerlig produktutveckling.  

 

3. Försäljningskoncept - Konsumenter köper en produkt först efter omfattande 

försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter. Fördel vid produkter som är ”osökta 

varor”, sådant som kunden varken vill eller tänker köpa. T.ex. liv- och 

tilläggsförsäkringar, gravstenar  

 

4. Marknadsföringskoncept - Organisationen når bäst sina mål genom att lära 

känna konsumenternas behov och önskemål och genom att leverera en bättre 

produkt och högre kundtillfredsställelse än konkurrenterna. Kundorientering och 

värdeskapande är vägen till hög försäljningsvolym och god lönsamhet.  

 

5. Samhällsorienterade marknadsföringskonceptet - försöker hantera konflikten 

mellan konsumenters kortfristiga mål och samhällets långsiktiga mål. T.ex. 

flaskvatten, då de är en hälsosam, enkel produkt. Men påverkar miljön negativt.  
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Förbereda en integrerad marknadsplan och ett 

program 

Leverera högt kundvärde 

Företagets marknadsföringsstrategi har visat vilka konsumenter man ska rikta in sig 

på och hur man ska skapa värde mot dessa kunder. Företaget skapar ett 

marknadsföringsprogram som sätter marknadsstrategin i aktion och på så sätt 

bygger kundrelationer. 

Man gör det främst genom "de 4 p:na" (pris, produkt, plats, påverkan) 

Bygga konsumentrelationer 

De första tre stegen i marknadsprocessen- att förstå marknadsplatsen och 

konsumenternas behov, designa en kunddriven marknadsstrategi och bygga ett 

marknadsprogram- leder alla fram till det fjärde och viktigaste steget: att bygga 

lönsamma kundrelationer.  

Customer Relationship Management (CRM) 

- Att skapa och utveckla lönsamma kundrelationer genom att leverera bättre 

kundvärde och tillfredställelse än konkurrenter. Kundförvärv, kundvård och 

utveckling av kundrelationer.  

Kanske det allra viktigaste konceptet inom modern marknadsföring. Det ultimata 

målet med CRM är att producera högt ”customer equity”. 
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Kundvärde: Kundens uppskattning av skillnader mellan de fördelar och kostnader 

som ett erbjudande ger, jämfört med konkurrenters erbjudanden.  

Kundtillfredsställelse: I vilken utsträckning upplevelsen av en produkt matchar 

köparens förväntningar. Är utfallet sämre än förväntningarna blir kunden missnöjd, 

är utfallet högre än förväntningarna blir kunden nöjd och kanske till och med 

exalterad.  

-kan alltid ökas genom ex prissänkning eller öka nivån på service.  

Partner relationship management 

Partner Relationship Management handlar om att bygga relationer med andra 

företag som bidrar till värdeerbjudanden och kundtillfredsställelse. Ex: 

leverantörer, distributörer, etc. CRM skapar, i bästa fall, kunder som både är nöjda 

och glada. De tenderar att vara lojala och att berätta om de positiva upplevelserna 

för andra. Studier ger belägg för stora skillnader i kundlojalitet mellan kunder som 

är mindre nöjda och kunder som är nöjda. Målet med CRM är att skapa, inte bara 

tillfredställelse, utan också fascination och glädje. Missnöjda kunder kan 

rekommendera andra att inte handla av företaget.  

Bygga rätt relationer med rätt kunder 

Företag bör hantera sina kunder noggrant. Man bör granska sina kunder som 

tillgångar som måste hanteras och maximeras. Men inte alla kunder, inte ens alla 

lojala kunder, är bra investeringar. Överraskande nog så kan somliga lojala kunder 

vara olönsamma och vissa illojala kunder kan istället vara lönsamma. Vilka kunder 

ska företaget förvärva och behålla då?  
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Företaget kan klassificera kunder enligt deras potentiella lönsamhet och hantera 

dess relation med dem i enlighet därmed. Enligt figuren nedan delar man in sina 

kunder i fyra olika grupper där varje grupp kräver olika strategier.  

�  

  

 

1. Fjärilar ”Butterflies” 
- Lönsamma kunder men inte lojala. Företagets erbjudanden kan tillfredsställa 

deras behov.  

2. Främlingar ”Strangers”  

- Företagets erbjudande matchar inte kundens behov, strategin är att investera i 

denna grupp. Har varken lönsamhetspotential eller lojalitet.  

3. Riktiga vänner ”True friends”  

- Både lönsamma och lojala, företag vill behålla de här kunderna, få dem att växa 

och investera i relationen på olika vis.  
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4. Kardborrar ”Barnacles” 

- Lojala men inte lönsamma, tex bankkunder.  
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Kapitel 2. Company and Marketing strategy: 

partnering to build customer relationships  

Company-wide strategic planning: defining markerting’s role 
Varje företag måste hitta en spelplan för att, I längden, kunna överleva och växa, 

som fungerar för företaget I den specifika situation de är I, deras möjligheter, mål 

och deras råvaror. Därför använder man sig av Strategisk planering.  

Andel av kundens köpkraft: Den andel av kundens köpkraft inom en viss 

produktkategori som spenderas hos ett företag.  

Kundkapital: Den sammanlagda livsinkomsten från företagets samtliga kunder. 

Företag bör vara försiktiga med sitt kundkapital och se kunder som en tillgång som 

behöver vårdas.  

Strategisk planering 
Strategisk planering är en process inom marknadsföring där företagen utvecklar en 

strategi för hur de ska nå sina mål. Genom strategisk planering kan företagen förstå 

marknaden som de är aktiva på och därmed förutspå förändringar. Den strategiska 

planeringen hjälper även företagen förstå hur de kan fördela sina resurser på bästa 

sätt för att ta vara på möjligheter som kan uppstå på marknaden. 

Processen 

Vid skapandet av en strategisk planering utgår man från nedanstående steg. 
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�   

• Definiera företagets mission  

Vid strategisk planering utgår man från företagets syfte och uppdrag - 

företaget ska alltså definiera vad de vill uträtta som företag, men får inte 

glömma att fokus ska ligga på kunden. Detta eftersom produkter och 

tjänster med tiden blir omoderna, medan kundbehov alltid kommer finnas 

kvar. Frågor som också är aktuella att fundera över för att komma fram till 

företagets mission är vilka ens kunder är och vad som är viktigt för dessa, 

vad anser han eller hon vara värdefullt? För att företaget ska få ut så mycket 

som möjligt av detta steg måste definitionerna av missionen vara väl 

genomtänkta. Gör man detta fungerar missionen som en ledstång inom hela 

företaget, vilket gör att hela organisationen automatiskt arbetar mot samma 

mål.  

• Fastställa mål 

Det andra steget inom strategisk planering är att fastställa mål utifrån 

företagets mission. Alla företag har ett eller flera mål med sin verksamhet. 

Målen visar vad företaget vill uppnå och sätts utifrån affärsidén, marknadens 

möjligheter och vart företaget befinner sig i nuläget. Målen styr hur 

företaget kan fördela sina resurser för att uppnå dem. Exempel på en resurs 

är det kapital ett företaget behöver för att kunna marknadsföra sig.  

För att företaget ska kunna nå sina mål är det viktigt att bryta ned dem i 

delmål. Ett delmål innebär att man delar upp ett mål i ett eller flera mindre 

mål. Det gör det lättare för företaget att se att de är på rätt väg och att 

tidsplanen följs. Summan av alla delmål ska leda till att företagets 
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övergripande mål nås. Chefen för verksamheten är ansvarig för detta och 

ska även se till att de anställda är medvetna och arbetar mot samma mål. 

Det bidrar till en ökad motivation bland de anställda.  

• Affärsportfölj  

Utifrån vad man kommit fram till i de två första stegen bestämmer företaget 

vilka affärsportföljer de ska följa och till vilken grad. Detta genererar en mer 

detaljerad marknadsföring på exempelvis en produkt eller avdelningsnivå. 

Företaget bestämmer mer detaljerat hur de ska uppfylla sina mål.  

 

En affärsportfölj är ett samlat begrepp för företagets strategiska affärer och 

produkter som lägger grunden för företaget. Det finns två sätt att planera 

företagets affärsportfölj:  

1. Företaget måste analysera sin nuvarande affärsportfölj och bestämma vilka 

produkter de ska investera mer eller mindre på. 

2. Företaget måste även planera en framtida affärsportfölj genom att utveckla 

eller avveckla sina strategiska enheter. 

 

Det är viktigt att företagen i sin tur analyserar sin affärsportfölj för att kunna 

bestämma vilka affärer eller produkter som är värda att utveckla eller 

avveckla. Portföljanalys ger företagen möjligheten att planera bättre 

strategier för framtiden och ger bättre insikt i sina affärer. När man inleder 

en porföljanalys börjar man med att ta reda på vilka produkter som 

företaget vill utveckla eller avveckla. Det första steget är att identifiera den 

viktigaste strategiska enheten som är mest attraktiv på marknaden och för 

företagets framtid.  
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Användbara matriser inom affärsportföljen 

Bostonmatrisen är ett verktyg som används för att analysera affärsenheter eller 

produkter ur ett strategiskt perspektiv. Den används i syfte för att bestämma om 

det ska göras någon vidareutveckling eller tillökning av en särskild produkt, om en 

produkt inte längre borde behållas, eller om vilka befintliga produkter som det bör 

investeras mindre respektive mer i. Boston-matrisen kan ses som ett diagram med 

fyra rutor, där man på y-axeln markerar produktens tillväxthastighet , och på x-axeln 

dess marknadsandel. Produkten kommer därefter kategoriseras beroende på var i 

diagrammet den hamnar. 

 

• Frågetecken: Låg marknadsandel, hög tillväxt 

Frågetecken brukar ses som en verksamhets osäkra kort. Målet är att dessa först 

ska bli stjärnor, för att senare bli kassakor. Om ett frågetecken däremot inte lyckas 

greppa tillräckligt med marknadsandelar innan en tillväxt börjar avta, löper det en 
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stor risk att denna istället blir en hund. 

• Stjärnor: Hög marknadsandel, hög tillväxt. 

Stjärnorna kostar mycket att utveckla och underhålla eftersom man vill att de ska 

bevara sin konkurrenskraftighet och sin höga tillväxtgrad. De är dem som leder 

marknaden, och är därför väldigt lönsamma för sin verksamhet. Målet för 

stjärnorna är att de så småningom ska utvecklas till att bli kassakor. 

• Kassakor: Hög marknadsandel, låg tillväxt 

Kassakor kan ses som en bastrygghet för en verksamhet eftersom de i förhållande 

till den låga investeringskostnaden, genererar mycket vinst. 

• Hundar: Låg marknadsandel, låg tillväxt 

Hundarna genererar väldigt sällan någon vinst då marknaden redan är mogen, och 

bör därför i flesta fall säljas av. 

När affärsenheterna klassificerats är det dags att bestämma vilken roll de ska 

ha.  

- Växa, behålla, skörda eller avyttra  

Kritik mot boston-matrisen:  

- Tar tid att ta fram underlagen och implementeringen kan bli kostsam  

Ansoff-matrisen (produkt/marknadsexpansionsmatrisen)är ett verktyg som kan 

tillämpas inom strategisk planering och används för att öka försäljningen i 

framtiden. Företag som använder sig av Ansoffmatrisen kan välja bland fyra olika 

strategier, alla med mål att öka tillväxten för företaget. De fyra olika strategierna 

som företaget väljer mellan är marknadspenetrering, produktutveckling, 

marknadsutveckling eller diversifiering. 
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1. Marknadspenetrering: Handlar om att försöka vinna fler marknadsandelar på 

en redan existerande marknad, endast med hjälp av nuvarande produkter. Målet är 

att öka försäljningen på en marknad man redan finns på utan att byta produkten 

som säljs. Detta uppnås exempelvis genom att ha prissänkningar eller 

erbjudanden, som t.ex. ”Köp tre biltvättar, få en gratis”. Det resulterar i att folk 

tenderar att köpa fler för att kunna utnyttja erbjudandet. 

2. Marknadsutveckling: ”Utveckla marknaden”, innebär att använda existerande 

produkter och lansera sig på nya marknader. Ett exempel kan vara att lansera en 

existerande produkt i andra länder. På det här sättet får produkten en nystart med 

försäljningen. 

3. Produktutveckling: Produktutvecklingsstrategin innebär att företaget är kvar på 

den vanliga marknaden men lanserar en ny produkt. Det kan räcka med att göra 

modifikationer eller förbättringar på produkten, som exemplet med biltvätt skulle 

det i detta fall mer handla om att börja med vaxning som avslutning. 

4. Diversifiering: Detta är den mest riskfyllda strategin av dessa fyra. Diversifiering 

innebär att lansera nya produkter och därmed börja sälja på nya marknader. Detta 

medför en hel del nya konkurrenter. Exempelvis kan biltvätten börja sälja 

rengöringsartiklar för biltvätt.  

Trots dessa strategier händer det att marknaden ändras, ekonomin går dåligt eller 

produkter blir omoderna. Då behöver företaget göra en så kallad ”downsizing”, en 

reducering av företagets portfölj. Företaget tar då bort produkter som inte längre 
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är lönsamma eller som inte passar in i strategin. Att ta bort olönsamma produkter 

är lika viktigt för tillväxten som att öka försäljningen.  

Planning markering: 

Partnering to build 

customer relationship 
Företagets strategiska plan 

avgör vad för slags affärer 

företaget ska arbete med och deras mål. Sedan kommer mer detaljerad planering. 

Då måste alla företagets delar d.v.s. marknadsföringen, finansieringen, inköp, 

information m.m. samarbeta.  

  

Värdekedja 

Samarbetet mellan olika avdelningar på företaget som utgör värdeskapande 

aktiviteter gällande produktutveckling, produktion, marknadsföring, logistik och 

stödjande funktioner. 

Market strategy and the marketing mix 
Den strategiska planen definierar företaget generella mål och uppdrag. 

Marknadsföringens roll visas i figuren nedan, som summerar alla de huvudsakliga 

aktiviteterna som involveras i att hantera en kunddriven marknadsstrategi och 
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marknadsmixen. Kunderna är i centrum. Målet är att skapa värde för kunder och 

bygga lönsamma kundrelationer. Härnäst kommer  

marknadsstrategi- marknadsföringslogiken genom vilken företaget hoppas skapa 

kundvärde och uppnå lönsamma kundrelationer. Företagets bestämmer vilka 

kunder de vill tjäna (segmentering och targeting) och hur (differentiering och 

positionering). De delar upp kunderna i olika segment, väljer ut de mest lovande 

segmenten och fokuserar på att tjäna kunderna i dessa segmenten. 

 

Guidad av marknadsföringstrategin designar en integrerad Marknadsmix 

komponerad av dessa faktorer- produkt, pris, plats och påverkan (de 4 p:na) 

Eftersom företag vet att de inte kan tjäna alla konsumenter i en given marknad, i 

alla fall inte alla konsumenter på samma sätt. Det finns alldeles för många slags 

konsumenter med alldeles för många olika behov. De flesta företag är bättre att 

tjäna vissa segment mer än andra och därför delar man upp marknaden i flera 
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segment och väljer ut vilka man vill tjäna genom en process som innehåller 

segmentering, targeting, differentiering och positionering.  

Marknadssegmentering: dela en marknad i olika grupper av köpare som har 

olika behov, egenskaper eller beteenden, och som kanske behöver separata 

produkter eller marknadsföringsprogram 

Segmenteringsprocess 
• Segmentering= dela in marknaden i grupper 

• Targeting= välja ut den segmenteringsgrupp man vill jobba med 

• Differentiering= lägga till eller ta bort värdeskapande skillnader som 

kunder upplever som särskiljer företaget mot konkurrenter 

• Positionering= då man arrangerar för en produkt att uppta en tydlig, 

distinkt och önskvärd plats i förhållande till konkurrerande produkter i den 

valda segmenteringsgruppens sinne.  

positionering byggd på meningsfull differentiering, stödd av lämplig 

strategi och implementering, kan hjälpa ett företag att skapa 

konkurrensfördelar 

Marketing mix 

Marknadsföringsmix eller marknadsmix är den blandning av konkurrensmedel 

som ett företag använder i sin marknadsföring. Marknadsföringsmixen beskriver i 

första hand den strategiska positionen av en produkt på en marknad. 

• Produkt – Kundlösning. Vilket behov löser den, hur är den utformad och 

vilka kringtjänster har den. 
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• Pris –Baseras exempelvis på framställningskostnaden med påslag av 

marginal, konkurrenternas prissättning eller på värdet kunden upplever. 

Kundens kostnad för produkten eller tjänsten. 

• Påverkan – Aktiviteter för att nå kunden och hennes plånbok. Direkt 

kommunikation, masskommunikation, varumärkeshantering och 

företagsidentitet. Exempelvis via annonsering, smakprov och PR. 

• Plats – Var och hur försäljningen sker. Beskriver hur enkelt det är för kunden 

att konsumera tjänsten. Distributionskanaler, direkt- eller indirekt försäljning. 

Exempelvis via säljagenter, i detaljhandel, via grossister eller i webbutik. 

�  
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Vissa kritiker påstår att de 4P kan utelämna somliga viktiga aktiviteter, till exempel 

undrar de ”var är service?”, bara för att de inte börjar på P rättfärdigar inte att de 

ska uteslutas. Svaret är att tjänster, såsom banktjänster, flygbolag och 

detaljhandelstjänster är produkter också. Vi kan kalla dem ”tjänsteprodukter”.  

Det finns en annan angelägenhet som faktiskt är vägande, som är att de 4P visar en 

säljares vy av marknaden och inte köparens. Från köparens vy är de 4P bättre 

beskrivna som de 4C.  

�  

Managing the market effort 
Att vara bra på marknadsföringdelen i marknadsföringshantering är bra men man 

måste också kunna hanteringen. För att hantera marknadsföringsprocessen så 

krävs det att man kan de fyra hanteringsfunktionerna Analys, planering, 

implatation och kontroll.  
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Marknadsanalys 
För att hantera marknadsföringens funktioner börjar man först med en analys av 

företagets situation. Marknadsföraren bör göra en så kallad ”SWOT-

analys” (strengths, weaknesses, opportunities, threats) där man finner företagets 

interna styrkor, exempelvis bra personal, mycket resurser etc., deras interna 

svagheter vilket kan innebära motsatsen, och sedan de externa möjligheterna och 

hoten som till exempel kan innebära förändring i efterfrågan eller en lågkonjunktur.  

�  

Marknadsimplementering: vända marknadsstrategier och planer till 

marknadsföringsåtgärder för att uppnå strategiska marknadsföringsmål 

Marketing control: mäta och utvärdera resultaten av marknadsstrategier och 

planer och vidta korrigerande åtgärder för att säkerställa att målen uppnås 
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Kapitel 3. Analysing the marketing Environment 

Omvärldsanalys 

Ett företag kan bevaka sin omvärld i mer eller mindre omfattning. Det kan handla 

om att bevaka kunder, konkurrenter, den ekonomiska utvecklingen eller det 

politiska klimatet. Omvärldsbevakning innebär att samla relevant information om 

omvärlden som har betydelse för det egna företaget och som ger oss underlag för 

bland annat strategi, – vision, -och verksamhetsutveckling. Rätt använt kan det ha 

stor betydelse för att skapa och utveckla affärer. 

Marknadsomgivning: Aktörer, förhållanden och förändringskrafter bortom 

marknadsföringens räckvidd, som påverkar marknadsföringens förmåga att skapa 

konkurrensfördelar, leverera kundvärde och bygga relationer med kunder.  

Mikromiljö: Aktörer nära organisationen som bidrar till att organisationen kan 

skapa värde för sina kunder: företaget, leverantörer, mellanhänder, kunder, 

konkurrenter, journalister och allmänheten.  

Makromiljö: Förhållanden som påverkar förutsättningarna för att utveckla 

konkurrenskraft  

-demografiska, ekonomiska, ekologiska, tekniska, politiska och kulturella 

förhållanden. Organisationen har ingen direkt påverkan på dessa förhållanden.  

Demografisk omvärld: läran om, eller studier av, populationen i termer av storlek, 

densitet, lokalisering, ålder, kön, yrke och andra faktorer som kan fastställas 

statistiskt.  
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- Baby-boomers: Individer födda mellan andra världskrigets slut och slutet av 

1950-talet.  

- Generation X: Individer födda mellan tidigt 1960-tal och sent 1970-tal.  

- Generation Y: Individer födda mellan sent 1970-tal och mitten av 1990-talet.  

 

Ekonomisk omvärld: Faktorer som påverkar kunders köpkraft och hur de 

spenderar den, något som innebär såväl möjligheter som hot.  

 

Ekologisk omvärld: De naturbaserade resurser som behövs för att framställa 

produkter eller som påverkas av olika marknadsföringsaktiviteter. Ekologiskt 

hållbara strategier.  

 

Teknisk omvärld: Nya teknologier, utveckling av befintliga, nya produkter och nya 

marknadsmöjligheter.  

 

Politisk och social omvärld: Marknadsföringsbeslut påverkas i hög grad av vad 

som händer i den politiska omvärlden, där lagstiftning, myndigheter och 

myndighetsbeslut samt påtryckningar från olika intressegrupper ingår.  

- Socialt ansvarstagande beteende  

- sociala koder och etiska riktlinjer bidrar till att fånga upp en del beteenden som 

är olämpliga. 

 

Kulturell omvärld: Institutioner och andra förhållanden som påverkar ett 

samhälles värderingar samt konsumenters beteende och preferenser.  
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Kapitel 4. Managing marketing information to 

gain customer insight 

Marknadsinformation och marknadsundersökningar  

Marknadsinformationssystem: Individer och processer för att bedöma 

informationsbehov, utveckla den information som behövs för att skapa insikter om 

marknader och kunder.  

En bra MIS balanserar den information som användare vill ha med vad användarna 

behöver och vad som är möjligt att tillhandahålla. Strategier för att få fram 

marknadsinformation:  

Intern databaser  

• köptransaktioner, demografi, psykografi och annat som kan genera 

information om köpbeteende. Samling av konsument- och 

marknadsinformation, insamlad från datakällor inom företagets nätverk.  

Omvärldsbevakning  

• systematisk insamling och analys av den information som finns tillgänglig i 

samhället om konsumenter, konkurrenter och utvecklingsförlopp med 

påverkan på marknadsmiljön.  

Marknadsundersökningar 

�  

Ovanför är marknadsundersökningsprocess.  

1. Vad ska informationen vara till för?  

2. Metodval, tidsplan och budget  
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3. Primär- eller sekundärdata. Kvantitativ eller kvalitativ.  

4. Datastrukturering, analys, hjälpmedel för analys.  

Sekundärdata: Information som redan existerar och har samlats in för ett annat 

syfte än det aktuella  

Primärdata: Information som har samlats in för den specifika undersökning som 

genomförts. Insamling primärdata:  

Observation  

• individer, händelser, beteenden och situationer studeras genom direkt 

observation.  

Etnografisk metod  

• Integrera med och studera konsumenter i deras naturliga miljö.  

Enkätundersökning  

• Fråga konsumenter direkt för att få reda på kunskap om varumärket och 

produkter, attityder till branscher, produkter, företag och konkurrenter etc.  

Experiment  

• Metod för att samla in information om kausala samband.  

Kapitel 5. Consumer markets and consumer 

buyer behaviour 

Konsumentmarknaden är den marknad som vi som individer och hushåll köper 

och anskaffar varor och tjänster för egen konsumtion.  

Konsumentbeteende är hur vi beter oss på denna marknad och hur omgivningen 

påverkar detta beteende. Varför det är bra att ha koll på detta är helt enkelt för att 
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hur människor beter sig när de konsumerar och hur man ska utforma olika 

produkter och veta hur man attraherar olika konsumentgrupper.  

Det finns en konsumentbeteendemodell som är indelad i tre delar. Det första 

delen är omgivningen som omfattar de 4P (market stimuli) som är plats, produkt, 

påverkan och pris. Den andra delen är svarta lådan som säger mycket om det 

ytliga liv personen i fråga lever. D.v.s. inkomst, yrke, livsstil. Till sist är 

konsumentens respons som är konsumentens attityder och preferenser. 

�  

Faktorer som påverkar 

• Kulturella:  

kultur  

subkultur 

socialgrupp 

• Sociala:  

referensgrupper 

familj 

roller (de handlingar som förväntas av en person i ett visst sammanhang) 

• Personliga:  

ålder 

yrke 

ekonomisk situation 

livsstil 

personlighet 
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• Psykologiska:  

motivation 

perception (hur man tar till sig olika budskap) 

lärande (beteendeförändring till följd av ny info och erfarenhet) 

övertygelse  

Attityd (en persons känsla och mening gentemot en produkt eller ett 

varumärke) 

Subkulturer: En distinkt del av ett större kulturellt sammanhang som bär ett tydligt 

värdesystem som avviker från det större sammanhanget.  

Socialgrupp: En uppsättning faktorer som gemensamt skapar en grupp där 

individer har liknande värderingar, intressen och beteendemönster.  

Buzz-marketing: Att få konsumenter att tala positivt om och sprida budskapet om 

ett varumärke eller en produkt istället för att förlita sig på en traditionell 

marknadskommunikation.  
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�  

Perception: Den process genom vilken individer väljer, organiserar och tolkar den 

information som formar en meningsfull bild av den värld i vilken individen lever 

och agerar.  

Olika typer av köpbeslut  

Det finns fyra olika typer av konsumtionsbeteende. Ett är det komplexa 

köpbeteendet då kunden är starkt involverad i köpbeslutet och anser att det är 

stor skillnad mellan de olika varumärkena. Ett annat beteende är 

Dissonansreducerande köpbeteende då kunden är starkt involverad i 

köpbeslutet men inte anser att det är så stor skillnad mellan varumärkena. Ett 

tredje beteende är variationssökande köpbeteende då engagemanget i 

köpbeslutet är låg men det uppfattas skillnad mellan varumärkena. Till sist finns 

vaneköpsbeteende då man varken ser särskilt stor skillnad mellan de olika 
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varumärkena och inte heller lägger särskilt stort engagemang i inköpet då man tar 

det som man brukar ta/tog senast som en vana.  

�  

Alla konsumenter genomgår en köpprocess när de inhandlar någonting. Denna 

process kan se olika ut från kund till kund givetvis och kan se annorlunda ut vid 

rutinmässiga inköp, men det finns ändå en generell process som kan anpassas till 

de flesta konsumenter. Den processen brukar se ut som följande:  

• Behovsupptäckt: kan uppstå naturligt (slut på mjölk), skapas (Ipad växer 

fram) och kan triggas av stimuli, både internt och externt. Exempel på det är 

att man blir törstig (internt) och att en kompis eller släkting pratar om en 

speciell jacka (externt).  

• Informationssökning: då man använder sig av olika källor, exempelvis 

sociala medier, tidningar, tv, internet etc. för att hitta information om 

produkten i fråga.  

• Utvärdering av alternativ: då man utvärderar den insamlade 

informationen. Det är dock ingen enkel process utan den är individuell och 

olika beroende på produkt. Marknadsförare tjänar på att veta hur 

konsumenter tänker och utvärderar olika alternativ.  
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• Köpbeslut: konsumenten genomför sitt köp. Varför valde kunden att 

genomföra köpet? Vissa saker kan också ändra kundens beslut i sista skedet, 

exempelvis om andra personer sagt sin åsikt eller om en oväntad situation 

dyker upp.  

 

Simplifiering av betalning påverkar genomförandet som gör att fler 

personer köper. Exempelvis enklare internetbetalning, korta köer eller om 

man fått tydligare information.  

• Efterköpsbeteende: Hur nöjd kunden är återspeglas i kundens upplevelse. 

Skillnaden mellan förväntningarna och upplevelser som produkten levererar 

är superviktig och därför ska man endast lova det som med säkerhet kan 

levereras!  

 

Kundnöjdhet är oerhört viktigt då man kan få långsiktiga lönsamma 

relationer, nöjda kunder pratar givetvis gott om företaget och en nöjd kund 

blir mindre intresserade av konkurrenters erbjudanden.  

Kognitiv dissonans: Bristande överensstämmelse mellan värderingar, attityder 

och handlingar. En köpare försöker eliminera dissonansen genom att övertyga sig 

själv om att köpbeslutet var rätt. (efterköpsbeteende)  

Det finns också ett steg i köpprocessen som man går igenom vid nya produkter. 

D.v.s. adoptionsprocessen, den mentala process då en konsument går igenom 

olika stadier från att höra talas om en produkt till att slutligen ta sig an en ny 

produkt.  

Steg i adoptionsprocessen: 

1. Awareness - the consumer becomes aware off the new product but lacks 

information about it. 

2. Interest - the consumer seeks information about the new product. 
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3. Evaluation - the consumer decides whether trying the new product make sense. 

4. Trail - the consumer tries the new product om a small scale to improve his/hers 

estimate of its value. 

5. Adoption - the consumer decides to make full and regular use of the new 

product. 

Kapitel 6. Business markets and business buyer 

behavior 

Kapitel 7. Designing a customer-driven strategy: 

creating value for target customers 
(Marknads)segmentering: Uppdelning av en marknad i delmarknader med 

distinkta behov, karaktärsdrag och beteendemönster, som tilltalas mer effektivt 

genom att erbjudandet anpassas.  

(Marknads)segment: Kunder som har gemensamma karaktärsdrag och reagerar 

på marknadsföring på ett liknande sätt.  

Målmarknadsföring (targeting): Utvärdering av segments attraktivitet och val av 

de segment som företaget har bäst förutsättningar att tilltala.  

Differentiering: Utforma värdeerbjudandet så att et har annat innehåll än 

konkurrenternas erbjudanden, dvs. har ett högre eller annorlunda kundvärde som 

innebär en konkurrensfördel.  
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Positionering: Hur en produkt uppfattas av konsumenter gällande centrala 

produktattribut - vilken plats produkten tar gentemot konkurrenter. 

Segmenteringsvariabler:  

• Geografisk segmentering  

- Stadsdel, stad, län, land, världsdel m.fl  

• Demografisk segmentering  

- Ålder, kön, familjestorlek, familjens livscykel, inkomst, yrke, utbildning, 

socialklass 

• Psykografisk segmentering  

- Livsstil, personlighet m.fl  

• Beteendemässig segmentering  

- Köptillfälle, sökta fördelar (köpmotiv), användarstatus, 

användningsfrekvens, lojalitet, köpberedskap, känslighet för 

marknadsföringsfaktoter 

•

Effektiv segmentering:  

• Mätbart  

- Storleken, köpkraften och segmentets profil ska kunna mätas. Hur väl 

segmentet kan mätas. 

• Tillgänglighet till marknaden  

- Segmentets kan identifieras, nås och erbjudanden kan utformas på ett 

effektivt sätt. Hur väl företaget kan nå segmenten 

• Väsentlig marknad  

- Segmentens storlek och har tillräckligt med lönsamhetspotential.  

• Differentierbar marknad  

- Möjligt att skilja från andra segment och responderar annorlunda på olika 

marknadsföringsaktiviteter.  
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• Nåbar att angripa (angripbar) 

- Effektiva marknadsföringsaktiviteter kan utvecklas för att attrahera kunder, 

för varje segment. Företagets möjligheter att utarbeta program som passar 

segmenten 

Målmarknad: En uppsättning köpare som delar karaktärsdrag och behov och som 

företaget bestämmer sig för at angripa.  

Odifferentierad (mass) marknadsföring: En marknadstäckningsstrategi som 

innebär att man ignorerar skillnader mellan segment och erbjuder hela marknads 

samma produkt och erbjudande.  

Differentierad (segmenterad) marknadsföring: En marknadstäckningsstrategi 

som innebär att företaget angriper flera segment och designar olika erbjudanden 

för varje segment.  

Nisch (koncentrerad) marknadsföring: En marknadstäckningsstrategi där ett 

företaget söker en stor marknadsandel i en eller flera nischer snarare än att ge sin 

in i kampen om stora delar av massmarknaden.  

Mikromarknadsföring: Aktiviteter och erbjudanden anpassas efter de specifika 

behoven hos kunder och lokala miljöer.  

Lokal marknadsföring: Varumärken, erbjudanden och kommunikation anpassas 

efter lokala kundsegment - omgivning, stad, enskilda affärer.  

Individbaserad marknadsföring: Produkter, aktiviteter och erbjudanden 

anpassas efter enskilda individers behov och önskemål.  
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Positioneringskartor: visar hur konsumenter uppfattar ett varumärke jämfört med 

andra varumärket i två, och i vissa fall fler, dimensioner.  
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Kapitel 8. Product, services and brands: building 

customer value 

En produkt definieras som något som kan erbjudas till en marknad för 

uppmärksamhet, användning eller konsumtion för att tillfredsställa ett behov eller 

en önskan.  

En tjänst är istället något som inte resulterar i någon form av ägarskap. Istället är 

det en tjänst eller en handling som tillfredsställer ett behov eller en önskan.  

Tjänster och varor kan kombineras av företag, vilket uppskattas av kunden. Till 

exempel om ett telekombolag levererar en produkt som består av bredband och 

telefoni. För att kombinera varan och tjänsten så utför telekombolaget en 

installation av varan. Med detta tillvägagångssätt skapar företag värde för kunden. 

Företag som satsar på att åstadkomma en upplevelse förstår att konsumenter inte 

bara betalar för en tjänst eller vara utan att konsumenten vill känna sig unik. 

Både tjänster och produkter kan innebära en kundupplevelse. Detta representerar 

vad tjänsten eller varan gör för kunden/konsumenten och vilken upplevelse det blir 

för denne.  

Produkter kan delas upp i tre nivåer, där varje nivå ger mer kundvärde. Den första 

nivån kallas kärnprodukt, det är den mest grundläggande nivån och det är vad 

konsumenten egentligen köper. Det är den del av produkten som tillfredsställer ett 

behov hos konsumenten. Den andra nivån kallas verklig produkt. Då kombineras 

produktens funktioner, kvalité, design och andra egenskaper för att framställa en 

faktisk produkt som levererar lösningen som kärnprodukten tillfredsställer. Den 

tredje nivån kallas förstärkt produkt. Det är ytterligare förmåner runtomkring 
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produkten som garanti, installation och leverans 

 

 

Produkter kan också delas in i två olika kategorier: Konsumentprodukter och 

Industriprodukter. Vad det är för typ av produkt beror på inköpets syfte. Om man 

exempelvis köper in en dator för att använda i privat bruk så klassas det som en 

konsumentprodukt. Konsumentprodukter är alltså produkter som köps in av 

privatpersoner för eget bruk. Köps datorn istället in för att användas på en 

arbetsplats så är det istället en industriprodukt.  

Konsumentprodukter kan i sin tur delas upp i 4 olika typer: 

1. Vardagliga produkter: produkter som köpts ofta, direkt, med minimal 

jämförelse och med lågt köpengagemang. Dessa produkter har ett lågt pris 

och finns tillgängliga på många platser för att kunden ska enkelt kunna 

handla produkten vid behov. Till exempel: tidningar, tandkräm och 

snabbmat. 

2. Shoppingprodukter: Produkter som köps mindre frekvent, som har högre 

pris och som konsumenter spenderar mer tid på att jämföra de olika 

alternativen. Kunden har ett högt köpengagemang och samlar mer 

information om varan, där den jämför pris, kvalité och utseende. 

Shoppingprodukter distribueras på färre ställen än vardagliga produkter. Till 

exempel: kläder, bilar, möbler och telefoner. 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3. Specialprodukter: Produkter som är exklusiva där varumärket har hög 

renommé och efterfrågan. Dessa har ett högt pris och distribueras i få 

butiker. De är produkter som vissa konsumenter är villiga att göra speciella 

köpinsatser för att införskaffa. Köpare jämför sällan specialprodukter med 

varandra, utan lägger ner mer tid på att nå ut till återförsäljare som har den 

önskade produkten. Till exempel: dyra bilmärken, juveler och 

märkesklockor. 

4. Icke-eftersökta produkter: Produkter som konsumenter inte letar efter i 

normala fall eller inte vet att de existerar ännu. Pris och distribution varierar 

på dessa produkter. De osökta produkterna behövs om det skulle ske något 

oväntat, som till exempel försäkringar.  

Individuella produkter och servicebeslut 
Det finns fem olika sorters beslut företag står inför vid utveckling och 

marknadsföring av individuella produkter och service: Produkt och serviceattribut, 

märke, paketering, märkning och produktsupport och service. Besluten som 

företagen gör påverkar vilken typ av konsument- eller industriprodukt det blir.  

Produkt och serviceattribut 

Beslut om produktattributen som företag gör är viktiga eftersom det påverkar 

kundernas reaktion på produkten. De olika attributen är kvalitet, tillägg och design. 

• Produktkvalitet är en produkts förmåga att kunna utföra sina funktioner, detta 

inkluderar produktens hållbarhet, precision, pålitlighet och hur lätt den är att 

använda och reparera. Kvalité kan bli definierat som ”fri från defekter”, men 

företag går ofta längre än den definitionen. Istället så definieras kvalité i att 

skapa kundvärde och tillfredsställelse. 
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• Produkttillägg är det som ger en produkt dess utseende och prestanda. En 

produkt kan se annorlunda ut och prestera olika beroende på vilka tilläggs som 

väljs för produkten. Det är ett sätt för företagen att låta kunden skräddarsy sin 

produkt så den passar bäst för just den. Ett exempel på detta är i bilbranschen 

där konsumenter kan välja olika tillägg för en bil för att göra bilen mer 

personlig. 

Ett annat sätt att öka kundvärdet på är genom produktstil och design. Stil 

beskriver hur produkter ser ut, den kan ha en tilltalande estetik men det behöver 

inte betyda att produkten blir bättre i sig. En bra design förbättrar produktens 

användning och även hur produkten i sig ser ut. För att utveckla designen börjar 

företag med att observera kunden och utveckla en förståelse för deras behov.  

Varumärke 

Ett märke är ett namn, beteckning, design, logga eller en kombination av dessa. 

Märket ska identifiera en produkt eller tjänst på marknaden så att konsumenter kan 

hålla isär olika företags produkter. Ett märke sätter värde på en produkt och hjälper 

konsumenterna att identifiera produkter som kan gynna dem. Varumärket säger 

också något om produktens kvalitet och konsistens. Kunder som köper av samma 

märke vet att de kommer få en produkt med samma egenskaper, fördelar och 

kvalité varje gång. Att bygga ett varumärke är en central del i marknadsföringen.  

Paketering 

Paketering omfattar aktiviteterna av att utforma/designa och tillverka kartonger 

eller omslag för en viss produkt. Omslaget skyddar varan och gör det lätt att känna 

igen, det ska också attrahera kunden och beskriva produkten. Uppfinningsrik 

paketering kan ge ett företag fördelar gentemot sina konkurrenter.  

Märkning 
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Märkning sträcker sig från enkla lappar till komplex grafik som är en del av 

paketeringen. Märkningen ska identifiera och beskriva produkten samtidigt som 

den ska vara attraktiv.  

Produktsupport och service 

Kundservice samt support kan vara en stor del av produkten eller tjänsten. Företag 

kan erbjuda en produktgaranti och kostnadsfri service inom en viss tid efter eller i 

samband med köpet av produkten. Skulle något fel uppstå är det viktigt att det 

finns bra support och service för att göra det enkelt för kunden att ta kontakt med 

dessa för att snabbt lösa problemet som uppstått.  

Brand equity (varumärkeskapital): Skillnaden på hur produkter och 

marknadsföringsaktiviteter tas emot av marknaden mellan en produkt med 

varumärke och en generisk produkt utan varumärke.  

Brand positionering (fördelar, värderingar)   

� namnval (lätt att förstå, komma ihåg, associera, hur man skyddar)  

� sponsring (tillverkarens märke, ”store brand” t.ex. coops egna produkter, 

licensierat märke t.ex. disneyprodukter, CO-branding två olika företag med starka 

företag går ihop)  

�utveckling  

Produktlinjer: beslut som man fattar runt. Hur många produkter och hur hör de 

ihop?  

Product line length: antalet produkter i en produktlinje 

Product mix: alla produkter en specifik säljare erbjuder. Beslutet tas efter bredd, 

längd, djup, konsistens 

Services marketing 

Service profit chain 
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4 delar. 

Major brand strategy decisions 

Brand development strategies 

Kapitel 9. Developing new products and 

managing the product life cycle 
Produktutvecklingsstrategi- Nya produkter kan köpas eller genom ett företags 

egen 

produktutvecklingsprocess- Nya originalprodukter, förbättringar, modifikationer 

eller nya varumärken.  

Major stages in new product development 

8 steg 
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Product life-cycle strategies 

Kapitel 10. Pricing strategies: understanding and 

capturing customer value 

Vad är ett pris? 
Kotler har två definitioner:  

“The amount of money charged for a product or a service”  

“The sum of the values that customer exchange for the benefit of having or using 

the product or service” 

Three major pricing strategy  
– de tre strategierna företag övergripande använder vid prissättning 

Customer value based pricing 

”setting price based on buyers perception of value rather than on sellers cost” 

- hur mycket är kunden villig att betala för varan eller tjänsten? 

Asses customer needs and value perception � set target price to match customer 

percieved value � determine costs that can be incurred � design product to 

deliver desired value at target price 
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Utifrån kundens behov bestäms ett pris som matchar vad kunden kan tänkas betala 

för att få sitt behov uppfyllt. Bestäm hur mycket det får kosta och designa en 

produkt som uppfyller värdet till det priset kunden önskar.  

Finns 2 varianter av denna 

�Good-value pricing 

-Rätt pris till rätt kvalitet! Erbjuder en produkt och matchar priset efter kundens 

uppfattning.  

�Value-added pricing 

-Man adderar olika typer av värden för att antingen höja priset eller bibehålla 

priset.  

Competition based pricing 

“setting prices based on competitors’ strategies, prices, costs and market offerings”  

-Då man baserar sina egna priser utefter sina konkurrenters priser, kostnader, 

marknadserbjudanden m.m. Oftast till ett lite lägre pris för att konkurrera.  

Cost based pricing 

“Setting price based on the costs for producing, distributing and selling the product 

plus a fair rate of return for the effort and risk”  

-Då man utifrån företagets kostnad för att tillverka, sälja och distribuera produkten 

sätter pris utefter det plus att man lägger till avkastning för risken och arbetet. Rate 

of return= avkastning 

Design a good product � determine product costs � set price based on cost � 

convince buyers of product’s value  

Designa en produkt, bestäm ett produktens kostnad, bestäm ett pris utifrån dessa, 

övertyga sedan köparna om produktens värde.  
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Nollvinstanalys: Priset sätts så att man överträffar brytpunkten för när vinster 

börjar uppkomma.  

Nollvinstvolym= Fast kostnad Pris - rörlig kostnad  

Målprissättning (target costing): Prissättning som börjar med ett önskat 

försäljningspris för att sedan undersöka möjligheterna att få fram en produkt för 

det priset.  

Efterfrågekurva: En kurva som visar hur många enheter som kommer att säljas 

under en given tidsperiod för olika priser.  

Kapitel 11. Additional pricing considerations 

Strategier för att prissätta nya produkter 

Market-skimming pricing- skumning av marknaden 

“setting a high price for a new product to skim maximum revenues layer by layer to 

form the segments willing to pay a higher price” 

-- Ett högt pris sätts för en ny produkt för att skumma marknaden och maximera 

intäkterna från de segment som är beredda att betala ett högt pris. Företaget säljer 

färre enheter men med högt täckningsbidrag per såld enhet.  

Market-penetration pricing 

“setting a low price for a new product to attract a large number of buyers and a 

large market share” 

!  45



-Ett lågt pris sätts för att attrahera många kunder och snabbt vinna stora 

marknadsandelar. - för att marknadspenetrering ska funka krävs att marknaden är 

priskänslig och har tillväxtpotential.  

Psykologisk prissättning: Hänsyn tas till den psykologiska effekt som priset har 

och inte bara de ekonomiska aspekterna.  

Referenspris: Det pris som en köpare har i minnet och refererar till när hon fattar 

ett köpbeslut.  

Säljstödjande prissättning: Tillfälliga prisstrategier för att öka kortsiktig 

försäljning.  

Geografisk prissättning: Olika priser sätts i olika lände och i olika delar av en 

nationell marknad. 

Dynamisk prissättning: Priser justeras kontinuerligt för att möta olika 

konsumenter och situationer.  

Kapitel 12. Marketing channels: delivering 

customer value 

Distributionskanaler 

Värdekedja: Den kedja av funktioner eller avdelningar som utgör värdeskapande 

aktiviteter gällande produktutveckling, produktion, marknadsföring, logistik, 

stödjande funktioner etc.  
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Distributionskanal: Ett antal mer eller mindre oberoende aktörer som bidrar till 

att produkten når kunden med ett antal mervärden jämfört med när den lämnar 

produktionen.  

• Direkt distributionskanal  

-producenten säljer direkt till kunden.  

• Indirekt distributionskanal  

-producenten säljer genom en eller flera mellanhänder.  

Antalet mellanhänder avgör distributionskanalens längd. Exempelvis H&M, IKEA 

äger sina återförsäljare och har därför direkt försäljning till kunderna.  

Aktörer i distributionssystemet utför, med ett traditionellt perspektiv, följande 

aktiviteter:  

• Fysisk distribution, transport och lagring av varor  

• Finansiering, Anskaffning och finansiering av de olika aktiviteterna i 

distributionssystemet.  

• Risktagande, Tar risker för att varor blir gamla eller är svåra att sälja.  

• Information, Samlar in och förmedlar information, framförallt från 

tillverkaren för att förmedla vidare nedströms, men även åt andra hållet, dvs. 

från kunder tillbaka till producenten.  

• Marknadskommunikation, Utveckling av metoder för att övertyga 

konsumenter om att köpa produkterna.  

• Kontakt, Finna och kommunicera med potentiella kunder.  

Distributionssystem består av strukturer, processer och människor och 

representerar såväl kollektiva mål (ett starkt varumärke för de produkter som säljs) 

som individuella mål (hög lönsamhet och låg riskexponering). Det är vanligt att det 

uppstår konflikter mellan olika aktörer i distributionssystemet om vem som ska 
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göra vad, och mot vilken ersättning:  

• Horisontella konflikter: sker mellan aktörer i distributionssystemet på 

samma nivå, t.ex. Ford-återförsäljare i Madrid som klagar på andra Madrid-

återförsäljare säljer utanför sina distrikt.  

• Vertikala konflikter: sker mellan aktörer på olika nivå i 

distributionssystemet, är ännu vanligare. T.ex. kan Electrolux ha skapat 

konflikt med indirekta, små privatägda återförsäljare genom att inrätta och 

stärka den direkta kanalen Electrolux Home, eller genom att öka 

försäljningen till hemelektronikkedjor.  

Vissa principer är i princip omöjliga att undvika och är snarare ett tecken på ett 

välfungerande distributionssystem och en väl fungerande konkurrens.  

• Vertikalt marknadsföringssystem(VMS): Består av producent, 

mellanhänder och återförsäljare som arbetar i ett sammanhållet system och 

strävar åt samma håll.  

• Helägt VMS: Integrerar de steg som följer värdekedjan under ett 

gemensamt ägande.  

- Varorna går direkt från fabrikerna till butikerna, vilket sparar tid och minskar 

behovet av lager.  

• Kontraktbaserat VMS: Utgörs av oberoende företag som samarbetar 

agerat på gemensamma ambitioner och kontraktsreglerade förhållanden.  

- franchise organisation är en typ av Kontraktsbaserat VMS då en så kallad 

franchisor för samman flera delar av produktions-distributionsprocessen.  

• Administrerat VMS: Leds av en aktör med stor makt, som är kanalkapten.  

- Tillverkare eller återförsäljare med starka varumärken som Apple och ICA 

har den makt som krävs och kan få butiker att utforma skyltning, hyllor, priser 
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och marknadskommunikation som är i linje med vad kanalkaptenen önskar. 

(alla butiker ser likadana ut)  

• Horisontellt marknadsföringssystem: Två eller fler företag samarbetar för 

att dra fördel av en affärsmöjlighet.  

- resurserna kan användas till mer än vad företaget kan åstadkomma på 

egenhand. Samarbetet ska ske mellan konkurrenter eller icke-konkurrenter, 

på temporärt eller permanent basis. Ex: Statoils samarbete med ICA under 

namnet ICA Statoil Express.  
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Kapitel 14. Communicating customer value: 

integrated marketing communications strategy 
Promotionsmix: Den uppsättning verktyg som företag använder för att övertyga 

konsumenter om ett erbjudandes värde och för att bygga kundrelationer.  

Promotionsmixens fem delar:  

• Annonsering (advertising) 

- icke-personlig presentation och kommunikation av idéer, varor och tjänster 

från en identifierbar avsändare.  

• Säljstöd (sales promotion)  

- Kortsiktiga incitament för att uppmuntra köp av en produkt.  

• Personlig försäljning (personal selling) 

- Personlig presentation av säljkår eller liknande med syftet att sälja och 

bygga kundrelationer.  

• Public Relations  

- Bygga goda kundrelationer med olika intressenter för att få god publicitet, 

bygga organisationens varumärke samt påverka t ex politikers 

beslutsfattande  

• Direktmarknadsföring (direct marketing)  

- Direkta kontakter med noggrant utvalda konsumenter för att skapa en 

omedelbar respons och bygga långsiktiga kundrelationer. Sker vanligen 

genom brev, telefon, e-post eller internet.  
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Integrerad marknadskommunikation 
 Idag ser marknadsförarnas vardag annorlunda ut, det handlar om att nå 

konsumenter på ett sätt som tilltalar dem i ett samhälle översållat av kommersiella 

budskap.  

Det nya marknadsföringslandskapet  

Konsumenter har mer kontroll över var, hur och när budskap når dem. De är bättre 

informerade och har mer makt än tidigare, inte minst genom de möjligheter till 

gräsrotsdriven information som finns.  

Integrerad marknadskommunikation: Säkerställa att olika 

kommunikationskanaler är integrerade så att ett tydligt, väl sammanhållet och 

tilltalande budskap om företaget, dess produkter och dess varumärke sänds ut.  

- vilket innebär att alla kontaktpunkter med kunder bör ses över för att säkerställa 

att företaget kommunicerar på ett enhetligt sätt. 

Eftersom kunder är olika bör kommunikationen anpassas för olika segment, och till 

och med i vissa fall individer. ”Hur kan kunderna nå oss?”.  

Här ingår nio element:  

1. Avsändare - den aktör som sänder budskapet till en annan aktör  

2. Kodning - den process genom vilken budskapet antar symbolisk form. (ljus, 

illustrationer)  

3. Budskap - Den uppsättning symboler som avsändaren skickar ut (ex aktuell 

tv-reklam)  

4. Medium - De kommunikationskanaler genom vilka budskapet förflyttas från 

avsändaren till mottagaren (Tv, tv-kanaler)  
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5. Avkodning - Den process genom vilken mottagaren tilldelar budskapet en 

mening (en konsument ser tv-reklamen och tolkar den)  

6. Mottagare - Mottagaren tar emot det budskap som sänts av avsändaren.  

7. Respons - De reaktioner som mottagaren gör efter att ha exponerats för 

budskapet. (antingen positiv eller ingen alls)  

8. Feedback - Mottagarens respons kommuniceras tillbaka till sändaren. 

(marknadsundersökningar för att ta reda på vad konsumenter tycker om tv-

reklamen. om de kommer ihåg den, va de associerar den med etc.)  

9. Brus - Den oplanerade förvrängning som sker under 

kommunikationsprocessen, som gör att mottagaren får del av ett annat 

budskap än det som sändaren skickade. (Konsumenten kan vara 

distraherad när den ser tv-reklamen och missar det centrala budskapet) För 

att budskapet ska vara effektivt bör sändarens kodningsprocess vara 

avstämd med mottagarens avkodningsprocess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buyer-readiness stages: Modell som konceptaliserar de sex steg som från ett 

kommunikationsperspektiv en konsument normalt går igenom från att hen första 

gången hör talas om produkten till köpbeslutet.  
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�  

 

Steg i att utveckla effektiv marknadskommunikation 
o Identifiera mottagaren och den utvalda målgruppen. Livsstil? Inköp?  

o Välja mål, Bestämma olika mål. Vad vill vi åstadkomma? Mindre mål, 

buyer-readiness stages. 

o Skapa sitt budskap - AIDA + three appeal 

o Välja rätt kanal eller media som man ska använda för att sända ut sitt 

budskap 

o Välja budbärare, Vem ska nå ut till folket? Ska en kändis säga? en kvinna? 

produkten i sig? vi?  

o Feedback  

AIDA: Utveckling av ett tilltalande budskap. get Attention, hold Interest, arouse 

Desire, obtain Action.  

Meddelandets innehåll brukar beskrivas som:  

Rationellt innehåll: logik ex. hållbarhet, batteritid eller produktinformation  

 

Emotionellt innehåll: humor, kärlek, glädje eller känslor av rädsla och skuld. (ex 
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bildäck, man vill inte att sina nära och kära ska åka illa ut p.g.a. detta)  

 

Moraliskt innehåll: vad som är moraliskt ”rätt” och används t ex för att dra 

uppmärksamhet till socialt ansvarstagande, en renare miljö eller hjälpa utsatta.  

 

Personlig kommunikationskanal: Två eller fler individer kommunicerar direkt 

med varandra per telefon eller på annat sätt.  

 

Word-of-mouth: Vänner, familj, kolleger, grannar och andra talar om ett varumärke 

eller en produkt. Opersonlig kommunikationskanal: Förmedlar budskapet utan 

personlig kontakt eller feedback. - tryckt material som tidningar, radio, tv  

 

Promotionsbudget och promotionsmix, Hur mycket ska man spendera på 

marknadskommunikation?  

 

Bedömningsmetoden: Promotionsbudgeten fastställs till en nivå som, efter en 

bedömning, antas vara vad företaget har råd med eller har anledning att satsa 

baserat på en bedömning av vad som åtgår för att få önskat effekt.  

Omsättningsbaserade metoden: En procentsats av försäljningsprognosen 

alternativt av försäljningen under tidigare/innevarande period fastställs. (vinst per 

såld enhet, marginaler)  

Jämförelsemetoden: Promotionsbudgeten sätts för att matcha hur mycket 

konkurrenter lägger ut på promotion.  

- Ibland är det enkelt att få tag på denna information genom handels- och 

industriföreningar, ibland svårare.  

!  54



Mål-medel-metoden: Promotionsbudget sätts utifrån vad man vill åstadkomma 

med marknadskommunikationen.  

1. Definiera målen  

2. fastställer aktiviteter som behöver genomföras för att nå målen  

3. bedömer kostnaderna  

Med denna metod diskuteras sambandet mellan budget och resultat på ett tydligt 

sätt redan under planeringsstadiet.  

Marknadskommunikation är en investering för framtida försäljningar. Inte en 

kostnad.  

Promotionsmixen 
Används för att få en koordinerad promotionsmix som också är effekt ifrån ett 

resursperspektiv.  

Push-strategi: Budskapet ”trycks” genom kommunikationssystemet, från 

avsändaren till mottagaren.  

- Producenten riktar olika aktiviteter, t ex personlig försäljning och rabatter, till 

återförsäljare för att de sedan ska övertyga konsumenter om att köpa den.  

Pull-strategi: Marknadsföringsinsatserna riktas till slutkunderna för att få dem att 

söka upp försäljningsställen som sedan beställer produkten från producenten.  

- Primärt annonsering och olika typer av rabatter (kuponger) 
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Kapitel 15. Advertising and public relations 
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