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Abstract

This study intends to elucidate which view customers has about Sony Ericsson as a trademark 
compared with it’s biggest competitors and how the company can expand and create added 
value around its products. The aim with this essay is to study and to analyze Sony Ericsson’s 
creation of value and to increase understanding about strategy development. We have chosen 
to do this study on the basis of customer perspectives. 

We have used existing theories that treat matters: added value, marketingmix and trademark 
image. In consideration of these we have tried to form our own theoretical model from 
existing theories. We have afterwards tested this model on empirics, that is based on a 
customer survey in Russia, which concerns customers’ view about biggest trademarks on the 
mobile market and above all Sony Ericsson. 

In our survey we have come to the conclusion that customers consider Sony Ericsson as a 
company that gives a satisfying added value. Nokia has succeeded better to create an added 
value on it’s products and is considered by customers to be the most sought-after. Our survey 
shows that design can have the crucial role for creation of value.

In order to better satisfy the customers' needs and wishes on markets the companies must 
adapt their products and create added value through good product strategies, correct 
marketing measures and satisfying service. This increases the strength of trademark's image 
and gives better basis for creation of added value. 
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1. Inledning 

Kapitlet börjar med att ge läsaren en beskrivning av bakgrunden till problemområdet. 
Därefter följer en kort presentation om uppsatsen innehåll och målsättning med studien. 
Slutligen redovisas syftet och de avgränsningar som har gjorts. 

1.1 Bakgrund

Marknaden för företagen är inte länge begränsad och liten. Företagen måste ta aktning till hela 
världsmarknaden och inte bara fokusera sig på den närmaste omgivningen. Marknaden 
utvecklas intensivt. Hinder för handeln tas bort och varor och tjänster rör sig mer fritt. 
Avståndet mellan marknader blir allt mindre som följd för den ökade globaliseringen. Nya hot 
och möjligheter uppkommer då konkurrensen ökar.1

Små företag har möjlighet att konkurrera med de stora eftersom teknologin utvecklas och 
företagen blir mer flexibla. Först började industriföretag med masstillverkning av produkter 
och fortsatte expandera på marknaden med hjälp av produktutveckling, pressning av priser 
och fortsatt masstillverkning. Marknaden mättas vid en viss tidpunkt och kundernas 
köpbeteendet förändras.2

När marknaden förändras är det viktigt för företaget att välja rätt strategi att konkurrera med. 
Produkter blir allt mer lika varandra och svårigheter för företagen att introducera unika 
produkter uppstår. Företagen brukar ha för brett produktsortiment när de väljer att fokusera 
sig endast på differentieringen genom nya produkter. När nya produkter lanseras uppstår ofta 
höga kostnader eftersom produkten måste utvecklas, produceras och testas. Detta kräver höga 
resurser i form av material och arbetskraft.3

Vinstmaximering är inte länge målet för företagen inom marknadsföringskonceptet utan 
kundens tillfredsställelse och värdet för kunden som ska sättas som mål. Kunderna ska sättas i 
fokus och företagen ska utgå från kundernas krav och behov. Om dessa inte tillfredställs 
kommer inte företaget att kunna presentera produkter som efterfrågas. Företagen måste förstå 
kundens förväntningar och önskemål och ska vara kundorienterade. I annat fall sjunker 
försäljningen och kunderna väljer istället konkurrenternas produkter. Detta leder till minskade 
intäkter och lägre resultat. För att lyckas med sin verksamhet är det viktigt för företagen att 
skaffa brett kunskap om dagens marknad. Företagen måste identifiera sina målgrupper och 
lära deras köpvanor och kultur annars kommer inte produkter som erbjuds att efterfrågas.4

Telekommunikationsbranschen har också utvecklats och i dagsläget är det inte tillräckligt at 
endast tillverka mobiltelefoner men dessutom utveckla dessa effektivt. Företagen måste 
anpassa sig eftersom kundernas behov förändras tillsammans med teknologins utveckling. 
Detta medför att företagen måste vara flexibla för att överleva. Små företag är mer flexibla 
och har större möjlighet att anpassa sig på en snabbt föränderligt marknad än stora 
industriföretag, vilket skapar en ny konkurrenssituation. För att behålla sina marknadsandelar 
måste stora företag att hitta nya sätt att konkurrera med, som bättre kundrelationer och 

1 Behrer, M; Larsson, Å; 1998, s.89 
2 Behrer, M; Larsson, Å; 1998, s.89 
3 Behrer, M; Larsson, Å; 1998, s.90 
4 http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/strategy/ 
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mervärdeskapandet genom ständigt utveckling av sina produkter samt genom att anpassa dem 
till kunder.5

1.2 Problemdiskussion

Det är viktigt för företagen att utvärdera marknaden i stor utsträckning för att kunna bedöma 
vilka möjligheter det finns för dem när de vill förbättra sig och framkalla nya sätt att nå ut till 
kunderna. Företagen måste lägga mycket tid och resurser i värdeskapande men inte minst 
försöka hitta billigare alternativ. Det är svårt i dagsläget att komma på unika lösningar som 
inte överstiger företagets kostnader för mervärdeskapandet. Differentieringen är den strategi 
som ofta används bland företagen.  
Med att marknaden förändras ständigt, måste företagen hitta effektivare metoder för att klara 
trycket från konkurrenter.

I den här uppsatsen studerar vi Sony Ericssons agerande på den ryska marknaden där hård 
konkurrenssituation råder.

Ryssland med sina 144 miljoner invånare har blivit en attraktiv plats för 
mobiltelefontillverkarna. Totalt såldes runt 27 miljoner mobiltelefoner i landet under 2004, 
enligt analysföretaget IDC. Och nu är förväntningarna stora på att marknaden ska ta fart på 
allvar. 
Hård konkurrens ställer till det för Sony Ericsson som förlorat marknadsandelar i Ryssland. 
Sony Ericsson backar från en marknadsandel på 9,4 procent under tredje kvartalet 2005 till 
8,8 procent under fjärde kvartalet enligt ännu inte publicerade siffror från ryska Mobile 
Research Group. Samsung har förlorat ledartröjan och går bakåt från 24,6 till 21,7 procent. 
Även Motorola och Siemens kämpar i uppförsbacke och landar på 18,5 respektive 13 procent. 
Den stora vinnaren är Nokia som med 23,9 procent plötsligt leder ligan.6

”Vårt mål är att öka kännedom om Sony Ericsson som ett varumärke”7

1.3 Problemformulering 

Vilken uppfattning har kunder om Sony Ericsson som ett varumärke 
jämfört med konkurrenter?
Hur kan Sony Ericsson expandera och skapa mervärde kring sina 
produkter?

1.4 Syfte 

Syftet med undersökningen är att studera och analysera Sony Ericssons värdeskapande ur 
kundperspektiv samt att öka förståelse om strategiutveckling.   

5 http://www.mobilecomm.ru/view.php?id=1065
6 http://www.affarsvarlden.se/art/127039
7 http://com.sibpress.ru/02.12.2005/hitech/72184/ (intervju till sibpress) 

6



1.5 Avgränsningar 

Vi avgränsar oss till ryska marknaden för att visa hur ett stort företag som Sony Ericsson 
marknadsför sina produkter på en så pass ny marknad som Ryssland, som är ganska riskfyllt 
men samtidigt är snabbväxande och attraktiv. Vi avgränsar oss till Sony Ericssons största 
konkurrenter som är Nokia, Samsung, Siemens, Motorola, LG. Vi undersöker 
marknadsanpassningen ur ett kundperspektiv d.v.s. hur företaget är positionerad hos kunder 
och hur Sony Ericsson uppfattas av kunder som ett varumärke. Undersökningen ska 
genomföras i Rysslands två största städer Moskva och Sankt Petersburg eftersom vi inte har 
möjlighet att genomföra undersökning i hela landet. Vi avgränsar oss i tid till våren/sommaren 
2006.

7



2. Metod 

2.1 Kvantitativ metod 

En kvantitativ undersökning innebär att vi kommer att genomföra en enkätundersökning bland 
kunder i Ryssland vilket kommer att visa oss uppfattningen av Sony Ericsson som ett 
varumärke och företagets positionering i kundens medvetande gentemot konkurrenter. 

2.2 Datainsamlingsmetod 

Datainsamling kommer att ske genom enkätundersökning som kommer att genomföras bland 
människor i Ryssland. Frågorna som kommer att ställas är skapade med utgångspunkt från 
våra utvalda teorier. Företagsfakta ska tas från Internetresurser samt artiklar från olika 
tidsskrifter. Vi har utgått ifrån en deduktiv metodansats eftersom vi ska bygga upp en bör 
modell utifrån utvalda delar från vår teori. Vi kommer att utgå ifrån de utvalda teoridelarna i 
skapandet av vår teoretiska referensram som vi senare ska applicera på undersökningen.

2.2.1 Abduktiv ansats 

Abduktiv ansats är en kombination av induktion och deduktion. Denna metod innebär att 
enskilt fall tolkas med ett hypotetiskt övergripande mönster, som förklarar fallet i fråga. 
Tolkningen som görs bör sedan bekräftas genom nya liknande fall. Abduktionen utgår från 
empiriska fakta liksom induktionen, men avvisar inte teoretiska föreställningar och ligger 
därför närmare deduktionen.8

2.2.2 Fallstudie

Avsikten med detta arbete är att studera och analysera företagets marknadsföringsstrategier 
och hur företaget kan skapa mervärde. För detta ändamål har vi valt att lägga upp vår 
forskning inom ram för fallstudie. En fallstudie brukar koncentreras kring relationer och 
processer.9 En fallstudie omfattar ett eller fåtal fall som studeras mera detaljerad och i flera 
dimensioner. Studiens ändamål är ofta att formulera hypoteser, utveckla teorier och 
exemplifiera.10

2.2.3 Primärdata och sekundärdata

Vi ämnar använda oss av primärdata som ska samlas in via enkätundersökningen som 
kommer att genomföras i Ryssland.

Utöver primärdata kommer vi även att använda oss av intern sekundärdata i form av 
information ifrån företagens hemsidor och extern sekundärdata i form av skriftliga källor som 
t.ex. tidningsartiklar. 
Då vi är medvetna om att låg reliabilitet i Internetfakta förekommer har vi en kritisk 
inställning till denna form av data. 

8 Alvesson M; Sköldberg, Tolkning och reflektion, Lund, Studentlitteratur, 1994, s. 42 
9 Hartman J. Vetenskapligtänkande, Studentlitteratur, 1998, s. 76  
10 Lindgren A., Att skriva uppsats 1999, s. 111  
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2.2.4 Urvalsmetod 

Vi har valt att använda flera urvalsmetoder, eftersom vi inte har möjlighet att genomföra 
undersökningen själva. Först och främst ska vi använda oss av bekvämlighetsurval, som 
ibland kallas tillfällighetsurval, och är ett bekvämt och enkelt sätt att göra urvalet på. Man 
väljer de individer som finns inom räckhåll. Det är framför allt personer som vi känner som 
ska svara på våra frågor. En annan metod kallas för snöbollsurval och görs när man vill ha tag 
på individer med en speciell egenskap. Denna urvalsmetod används när man vet hur man ska 
få tag på vissa i populationen och dessa vet hur man ska få tag på fler som även de vet hur 
man får tag på fler osv. Personer vi känner kommer att sprida enkäter till personer som de 
känner osv, det kan vara släkten, arbetskamrater eller vänner. Undersökningen ska också 
genomföras i en mobiltelefonaffär där personer ska plockas slumpmässigt.11

2.3 Reliabilitet och validitet 

Vår enkätundersökning ska genomföras hälften i Moskva och hälften i Sankt Petersburg, som 
är Rysslands största städer. Personer som ska undersökas ska representera olika kön, ålder och 
yrke, vilket kommer att ge oss en hög validitet. Hög reliabilitet ska uppnås genom att 
sammanställa frågor i undersökningen på det sättet att man kan rangordna sin relation till 
frågan från 1 till 5 och en punkt till som ska motsvara ”vet ej”. Alla frågor har fasta 
svarsalternativ då detta minskar bortfall samt underlättar bearbetningen och resultatanalyser.

Yttre validitet tar reda på hur väl svaren stämmer överens med verkligheten. För att garantera 
bästa yttre validitet är det viktigt att välja ut lämpliga respondenter för undersökningen. I vårt 
fall är det svårt att generalisera svaren från vår enkätundersökning, eftersom vi har använt oss 
av bekvämlighetsurval vilket i är svårt att applicera på populationen. Våra respondenter kan 
anses vara lämpliga eftersom i grunden genomför vi en marknadsundersökning bland 
mobilanvändarna som har erfarenhet av olika produkter på marknaden. 

Inre validitet anses föreligga när mätinstrumentet mäter vad det är avsett att mäta. Frågor ska 
vara ett stöd för att få fram den information som svarar på syftet med uppsatsen. Frågor i vår 
undersökning är sammanställda utifrån teorier och mäter respondenternas uppfattning.12

11 Körner och Wahlgren 1996
12 Lundahl, Skärvad, 1999 
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3. Teori 

I detta avsnitt redogörs för de teorier och modeller som anses relevanta och som ligger till 
grund för studien. 

3.1 TEORETISK SYNTES 

Nedan presenteras sammankoppling mellan utvalda teorier för att ge läsaren en bättre 
helhetssyn innan vi går in djupare i beskrivning av teorier. Vi anser att det blir lättare att 
förstå teorier med nedanstående modell i bakhuvud. 

Nedan visas en modell över syntesen. 

Konkret värde

Abstrakt värde 

Generellt värde 

Specifikt värde

Mervärde

R. MF 

Företag

Strategi

Image

Prisstrategier Produktanpassn
ing

Marknadsföring
sanpassning

Service

S. P Event
M

PR

Adv.

Co.
Br.

V.U

L.E Återförs.

T. MF 

KUND

Figur 3.1  Egen

Med ovanstående figur visas en sammankoppling mellan utvalda teorier. Figuren baseras på 
ett kundperspektiv. Kunden uppfattar olika värden beroende på vilka strategier företaget 
väljer att implementera. Företagets strategiplanering påverkas av uppfattningen av 
transaktions och relationsmarknadsföringen, vilket leder oss in på olika strategialternativ,
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vilka i sin tur visar i grunden en traditionell marknadsföringsmix.  Service strategi i vårt fall 
kan uppfattas som en av de 4P:n, nämligen ”plats” och  visar ett samarbete med återförsäljare 
och hur mervärdet skapas genom servicedifferetieringen. Med prisstrategi skapar man ett 
konkret mervärde både hos slutkonsumenter och hos återförsäljare. Service strategi och 
prisstrategi kan vidare kopplas till företagets image. En positiv image skapas genom 
produktanpassning och marknadsföringsanpassning vilket i sin tur skapar ett mervärde då man 
ger en positiv uppfattning om varumärkets identitet. Detta uppnår man genom olika 
varumärkesutvidgningsstrategier och genom rätta kommunikationskanaler. 

3.2 TEORETISK BAKGRUND

3.2.1 Mogen marknad 

Telekommunikationsbranschen anses vara en mogen marknad. På en mogen marknad minskar 
tillväxten, priser dumpas och reklamansatser blir större. Enligt Kotler finns det tre olika 
marknadsstrategier på en mogen marknad: marknadsutveckling, produktutveckling och 
marknadsinnovationer. Marknadsutveckling innebär att göra större konsumtionen av sin 
nuvarande produkt och rikta sig mot nya segment på marknaden. Produktutveckling avser att 
förbättra och förändra produkten, till exempel produktens kvalité. Marknadsinnovationer 
innebär att företagen förändrar sin marknadsföringsmix och hittar nya sätt att marknadsföra 
sin existerande produkt.13

3.2.2 Strategier

3.2.3.1 Konkurrensstrategi 

Differentiering  
På en likriktad marknad väljer kunder produkten med lägsta priset eller den som har flest 
fördelar.14 Strategin går ut på att skapa något som gör att produkten uppfattas som unik i 
branschen. Detta kan göras genom design, varumärkes image, teknologisk utveckling eller 
service. Differentiering skyddar mot konkurrenter genom märkeslojalitet från kunder, 
därutöver är de mindre priskänsliga.15

Servicedifferentiering innebär att servicen kring den fysiska produkten utvecklas. 
Personaldifferentiering går ut på att skaffa utbildad och kompetent personal som gör att 
organisationen kan på ett bättre sätt tillfredställa kundernas behov och krav. 
Imagedifferentiering går ut på att skapa en image. Allmän kunskap om företaget är viktigt för 
att nå ut till kunderna. Detta ger kunderna en möjlighet att identifiera sig med företaget.16

3.2.3.2 Strategialternativ

När ett företag står inför valet av strategi för att på bästa sättet använda framtida möjligheter 
som uppkommer, finns olika strategier att välja på.17

13 Kotler, P, et al., s 521-523 
14 Kotler, P, et al., s 355 
15 Porter, M, 1983, s 55 
16 Kotler, P, et al., s 360-364 
17 Grönroos, C, 1990, s 17-20 

11



Pris
När prisstrategi används satsar företaget på prisnivån eller olika specifika priserbjudanden 
som ger konkurrensfördelar. På så sätt uppgår företagets kompetens till att vara kundens 
billigare alternativ. Strategin är begränsade på långt sikt för att om man höjer priset blir det 
svårt för företaget att konstruera långvariga relationer med kunderna, för att priset inte blir 
länge det lägsta. Prisstrategin blir framgångsrik endast om företaget kan behålla lägsta priset 
på lång sikt.18

Image
Med image menas ett stöd för produkten eller tjänsten. Detta innebär att konkurrensfördelen 
ligger i någon speciell fördel som förknippas med produkten eller tjänsten. Fördelen brukar 
skapas genom exempelvis reklam eller andra typer av marknadskommunikation. Det finns 
paralleller mellan prisstrategin och imagestrategin för att båda skapar något som i själva 
verket saknar substans och som läggs till erbjudandet för att skapa en konkurrensfördel. Inom 
imagestrategin kan detta utgöras av exempelvis varumärkesnamn, olika typer av 
kommunikation eller distributionskanaler.19

Service
Servicestrategin går ut på att ett antal tjänster produceras för att stärka relationen med kunden. 
När man använder sig av servicestrategin är det just tjänster som blir det avgörande 
kompetensområdet för ledningens beslutsfattande, men detta betyder inte att pris, teknisk 
kvalitet eller image anses oviktigt. Servicestrategin fungerar bättre på en mogen marknad där 
det uppstår svårigheter med att skaffa nya kunder.20

Genom att välja olika strategier kan företag få olika konkurrensfördelar. Image är ett viktigt 
sätt att stå ut på dagens marknad, vilket gör detta strategivalet mycket intressant.

3.2.4 Relationsmarknadsföring kontra Transaktionsmarknadsföring 

Marknadsföring är de handlingskrafter vilkas mål är att skapa gynnsammare förutsättningar 
för utbyten och förbättra kommunikationen mellan två, eller flera, parter.21

Det finns två olika perspektiv på marknadsföring: transaktionsmarknadsföring och 
relationsmarknadsföring.  Inom transaktionsmarknadsföring påverkas konsumenten av en 
enkelriktad kommunikation till att välja en specifik produkt eller tjänst. Detta 
marknadsföringssätt koncentrerar endast på att skapa gynnsammare förutsättningar för 
utbyten.22

Relationsmarknadsföring handlar om en ömsesidig bundenhet mellan företag och kund. 
Långsiktiga relationer skapas mellan parterna som bygger på interaktion och 
tvåvägskommunikation. Värdeskapande är riktlinjen.23

18 Grönroos, C, 1990, s 17-20 
19 Grönroos, C, 1990, s 17-20 
20 Grönroos, C, 1990, s 17-20 
21 Kotler, P, et al., s 11 
22 Grönroos, C, 2000, s16-17  
23 Grönroos, C, 2000, s16-17 
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Figur 3.1 Grundläggande värderingar bakom transaktions- resp relationsmarknadsföring. (Källa: Sheth, J N & Parvatiyar, A., 
The Evolution of Relationship Marketing, International Business Review, Vol 4, No 4, 1995, s 400) 

Transaktions-
marknadsföring 

Självständiga
val

Ömsesidig 
samverkan 

Ömsesidigt 
beroende

Relations- 
marknadsföring 

Konkurrens
och konflikt 

3.2.5 The service-profit chain 

Företag

Återförsäljare/
Anställda

Kund

Intern
Marknadsföring 

Extern
Marknadsföring 

Interaktiv
Marknadsföring

Figur 3: 2 Tre typer av marknadsföring i tjänsteföretag (Källa: Kotler, P, et al., s 546-547)  

För att åstadkomma hög kundlojalitet och skapa förutsättning för mervärdeskapande ska hela 
företaget vara delaktig och erbjuda tillfredsställande service. The service-profit chain teorin 
förklarar detta noggrant och beskriver att för framgång gäller det att ha nöjda kunder men 
också nöjda anställda.
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Extern marknadsföring 
Den externa marknadsföringen utgör företagets marknadsföringsmix samt företagets och 
varumärkets positionering mot marknaden. Kommunikationen går från företag till kund. 

Interaktiv marknadsföring 
Upplevd servicekvalité är i stor grad beroende av kvaliteten på interaktionen mellan säljare 
och köpare, därför måste företaget erbjuda en bra teknisk service och en bra funktionell 
service. Kommunikationen går från personal till kund.24

Enligt Grönroos skall den interaktiva marknadsföringen i samspelet traditionella 
konkurrensredskapen vara ledande. Kvalitetsnivån som väger tyngst för kunden är 
processrelaterad funktionell kvalité, med förutsättningen att den tekniska kvalitén är 
tillräcklig. Kunder blir mindre känsliga för priset. Interaktionen mellan företagets olika 
enheter är mycket viktigt.25

3.3 MERVÄRDE

Normanns mervärdeteori behandlar ämnen om hur man skapar mervärde. Det handlar om att 
erbjuda produkten eller tjänsten som är bättre än vad kunden har förväntat sig. Positiv intryck 
skapas och då kommer kunden att återanvända företagets produkter. En annan fördel med att 
företaget skapar mervärde är att kunden kommer att sprida det goda ryktet om företaget och 
rekommendera produkten till andra. Detta ger möjlighet att minska kostnader för attrahering 
av nya kunder.

Enligt Normann och Ramirez ökar mervärdet förutsättningarna för kunden att skapa värde, 
genom att antingen möjliggöra eller avlasta. De gör accent på vikten av kundens i 
mervärdeskapandet. Därefter föreslår de att mervärde ska uppstå genom samproduktion 
mellan kund och företag genom att de fyller ut varandras aktiviteter. 26

Normann och Ramirez beskriver hävstångseffekten som går ut på att man undersöker och 
konstruerar vidare olika utsikter av hur båda partners kan utnyttja sina resurser på ett bättre 
sätt. Detta gäller även resurser hos möjliga underleverantörer och partner. Genom att man 
använder tid mer effektivt och genom att man gör produkten och tjänsten tätare i tid och rum, 
produceras mervärde. Som många företag upptäckte, konkurrerar man numera mer om 
kundens tid och inte om kundens pengar. Genom att skapa och spara tid får man bättre 
tillträde till kundrelationer samt bättre förutsättningar för att behålla dessa.27

Produkten ger ett mervärde när den ger högre värde än vad kunden har förväntat. Med denna 
förutsättning kommer kunden att använda företagets produkter mer. Involveringsnivå är en av 
de stora aspekter som påverkar kunden vid ett köp. Det handlar om höginvolverad produkt när 
attityd skapas före köpet, i annat fall är den en låginvolverad produkt.28

Maslows modell beskriver hur människans behov är rangordnade och kallas även 
behovstrappan.29När större delen av behov är tillfredsställda kan människan fokusera sig på 

24 Kotler, P, et al., s 546-547 
25 Grönroos, C, 1990, s 157 
26 Normann och Ramirez, 1994
27 Normann och Ramirez, 1995
28 Fill, C, 2002, s.96-97 
29 http://www.thoemmes.com/404.asp?404;http://www.thoemmes.com/encyclopedia/maslow.htm
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att uppfylla nästa steg i trappan. Höginvolverade produkter ligger högre upp i behovstrappan 
och vanligen marknadsförs genom relationsmarknadsföring. Låginvolverade produkter ligger 
längre ner i trappan och företagen föredrar att marknadsföra dessa produkter genom 
transaktionsmarknadsföring. Mobiltelefoner kan delas in i liknande behovstrappa. Den börjar 
med vanlig mobil med basfunktioner längst ner och högre upp står telefoner med mer 
avancerade funktioner.

3.3.1 Värdemix 

Nilson beskriver i sin teori om värdemixen att det är viktigt att identifiera värden hos 
målgruppen och därefter bemöta dem. Först kan man urskilja två aspekter, de konkreta 
värdena och de abstrakta värdena. 30

De konkreta värdena gäller produktfördelar. Exempelvis är en TVs storlek ett värde som går 
att mäta. När man skapar dessa värden ska inte kostnaden överstiga den nivå som kunden är 
beredd att betala.
Den andra aspekten är de abstrakta värdena och handlar om kundens egna associationer och 
känslor. De abstrakta värden, till skillnad från de konkreta, kan skadas av att de blir fler. Flera 
abstrakta värden kan förvirra kunden.
Ytterligare två dimensioner är de generella och de specifika värdena. De generella värden 
gäller alla produkter i en marknadssektor. Produkten måste uppnå samma nivå som 
konkurrenternas för att kunna vara ett realistisk alternativ. Ett specifikt värde är ett värde som 
är specifik för en viss produkt. Bästa förutsättningen är när specifikt värde är unikt och går ej 
att kopiera. När konkurrenter börjar härma den blir specifikt värde generellt.31

3.4 MARKNADSFÖRINGSMIXEN 

Kotler beskriver marknadsföringsmixen som ett antal kontrollerbara taktiska 
marknadsföringsredskap, som ett företag kan mixa för att uppnå önskad effekt på målgruppen. 
Marknadsföringsmixen består av produkt, pris, plats och påverkan. Produkt avser den totala 
produkten som företaget erbjuder. Pris är det som kunden betalar för att få äga produkten. 
Plats innefattar aktiviteter som gör att produkten blir tillgänglig för målgruppen. Påverkan 
innefattar företagets aktiviteter som kommunicerar fördelarna med produkten och ska övertala 
konsumenten till ett köp.32

3.4.1 Plats 

Kotler menar att plats är det viktigaste valet för företaget. Det bestämmer hur bra företag 
kommer att nå konsumenten och var produkten eller tjänsten kan köpas. Företaget måste ta 
beslut om vilka distributionskanaler som ska användas och likaså vilka 
marknadsföringskanaler. Val av distributionskanal handlar ofta om långsiktiga relationer, men 
annonsering och prissättning går snabbt att förändra.33

30 Nilson, 1999, s. 85
31 Nilson, 1999, s. 85  
32 Kotler 1999, s. 894  
33 Kotler 1999, s. 894 
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3.4.1.1 Distributionskanaler

Vanligtvis använder sig företaget av en tredje part för att distribuera produkten och nå ut till 
marknaden, inte minst kan företaget välja att göra detta på egen hand. Företagen försöker 
sammansätta en mix av självständiga företag som kan hjälpa de att nå ut till den önskade 
målgruppen. Företaget måste finna en passande mix mellan det idealiska och det mest 
praktiska. Kotler skriver att det är oftast svårt att uppnå önskat samarbete med mellanhänder 
men att avgöra vilken kanal är bäst brukar inte vara det största hinder. Genom att använda sig 
av mellanhänder, tappar man lite kontroll men man tjänar på att produkten på ett effektivt sätt 
nås ut till kunder. Genom kontakter och erfarenheter som mellanhänder har kan företaget 
åstadkomma det de inte skulle klara av själva.34För en utländsk företag är det viktig att ha bra 
samarbete med mellanhänderna för att nå ut till marknaden. 

3.4.1.2 Relationer i ett nätverk

Evert Gummeson beskriver i sin avhandling olika relationer som förekommer mellan företag. 
Olika relationer är anpassade till olika företag. det handlar om att välja den som är anpassad 
beroende på vilket företag eller bransch det handlar om. Relationsmarknadsföring kommer 
ursprungligen från tjänstemarknadsföring och business- to business marknadsföring, som är 
marknadsföring mot andra aktörer.35

Carl Norrbom menar att ett företag kännetecknas av beroendet av företag som ligger runt 
omkring. En enskilt företag har viktiga relationer till andra företag, mot leverantörer och 
företag som producerar kompletterande eller konkurrerande produkter, samt mot kunder.36

Huvudtanke inom relationsmarknadsföring är att både konkurrens och samarbete är 
nödvändigt. Nätverket av bra relationer mot kunder och leverantörer medför att företaget har 
bättre förutsättningar för konkurrensen.37

En viktig aspekt är företagets relation till andra företag som utskiljer kompletterande 
produkter eller tjänster.38

Delarna i ett nätverk är kopplade ihop och är beroende av varandra. Marknadsföring inom 
nätverkansatsen kännetecknas som interaktion i ett nätverk av relationer.39

3.4.2 Pris 

Produkter och tjänster har ett pris likaväl som ett värde. Priset är den summa pengar som 
konsumenten är beredd att betala för att äga eller använda en produkt eller tjänsten. Priset är 
summan av det värde som kunden upplever av produkten eller tjänsten. Interna faktorer inom 
företaget och externa faktorer i omgivningen påverkar företagets beslut om prissättningen. 
Priset brukar följa naturligt om företaget har tydliga mål och utformning av 
marknadföringsmix genom val av målgrupp och positionering har varit noggrann.40

34 Kotler 1999, s. 896 
35 Gummeson, E; 1998, s.22 
36 Norrbom, C; 1999, s. 74 
37 Behrer, M; Larsson, M; 1998, s. 54 
38 Norrbom, C; 1999, s. 35 
39 Norrbom, C; 1999, s. 75 
40 Kotler 1999, s. 681 
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3.4.2.1 Prissättningsstrategi

Det finns olika prissättningsstrategier som företaget kan använda sig av vid prissättningen. 
Psykologisk prissättning handlar inte bara om den ekonomiska aspekten utan också om den 
psykologiska. Det betyder att priset säger något om produkten. Promotional prissättning 
handlar om att företaget tillfälligt sänker priset för att dra till sig nya köpare. Det kan hända 
att priset sätts under självkostnaden. När ett företag erbjuder rätt kombination av service och 
kvalité handlar det om värdeprissättning.41

3.4.3 Image 

3.4.3.1 Varumärkesimage 

Nedanstående definitioner åskådliggör hur olika författare ser på begreppet 
varumärkesimage.

Varumärkesimage är en syntes av ett antal uppfattningar som antar formen av en emotionell 
reaktion eller mental bild vilket resulterar i att kunden skapar sig en inställning gentemot 
varumärket. Varumärkesimage skapar emotionella bilder och uppfattningar som framkallar 
känslor, associationer och förväntningar kring varumärket. Varje gång ett varumärke visas, 
utvidgas den befintliga bilden kunden har om varumärket med ny information. Detta 
förstärker konsumentens uppfattning om varumärket.42

Melin påstår att varumärkesimage syftar på hur konsumenterna uppfattar 
varumärkesprodukten. Varumärkes innehavare bör sträva efter att image ska bli en kopia av 
varumärkes identitet. 43

Kotler menar att kundernas åsikt om ett varumärke härstammar från deras tidigare erfarenhet 
av varumärkets produkter och i förhållande till kundernas egna uppfattningar och smak.44

Grönroos säger att varumärkesimage är avbildningen av företagsprodukter och tjänster vilka 
formas i kundens medvetande.45

Om ett globalt företag agerar på en lokal marknad bör det se till att dennes varumärke 
kommunicerar ett inbjudande budskap till olika konsumenter på den lokala marknaden så att 
de skapar en positiv inställning mot företaget och produkter. 

3.4.3.1.1 Vikten av en positiv image 

En positiv image är en tillgång för alla företag. En positiv image gör starkare intryck på 
kundernas uppfattningar som kan uppdelas i fyra kategorier.

En positiv image förmedlar förväntningar och gör starkare intryck på kunder.  

41 Kotler 1999, s. 725 
42 O’Shaughnessy,2003, s 179-185
43 Melin, F,1999, s 85
44 Kotler, et al., 1999, s 256
45 Grönroos, C, 2000, s 285 
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En positiv image fungerar som filter för negativa antaganden vilket gör att kunderna 
bortser från mindre och ibland större problem med produkten.46 En positiv image styr 
kunden till att välja ett varumärke hellre än ett annat.47

En positiv image speglar och kan överglänsa förväntningar och erfarenheter.48 En 
positiv image symboliserar ett löfte om att tillfredställa eller överträffa konsumentens 
förväntningar samtidigt som det ger trovärdighet. Om den upplevda kvaliteten 
motsvarar imagen eller överträffar den, förhöjs imagen. Image av ett starkt och 
framgångsrikt varumärke kan sträcka sig till att stärka konsumentens egna personliga 
identitet.49

En positiv image har en intern effekt på de anställda såväl en extern effekt på 
kunderna.50

Ett varumärkes framgång beror på hur kunderna upplever varumärket. Enbart produkten 
räcker inte för att ett varumärke ska uppfattas som framgångsrikt. Det krävs också att 
varumärket erbjuder ett mervärde som tillfredsställer kundernas behov och överträffar 
konkurrenternas varumärken.51

3.4.3.2 Produkt

En produkt är något som erbjuds på marknaden. Företag vill att den ska väcka 
uppmärksamhen och leda till konsumtion och användning. Produkten ska tillfredsställa 
behovet som konsumenten har. En produkt är inte bara något man kan ta på utan kan även 
utgöras av en plats, person, organisation, idé, service eller en mix av dessa. Kotler ser på 
produkten i tre nivåer. Den första nivån utgörs utav kärnprodukten, vilket är det som 
konsumenten verkligen köper. Det är nyttan som konsumenten söker när denne köper 
produkten. Det är konsumentens behov som ska tillfredställas. Den andra nivån är den fysiska 
produkten. Den fysiska produkten kan bestå av fem delar, utmärkande egenskaper, kvalitet, 
märke, design och paketering. Den sista nivån är den mjuka produkten. Det är vad företaget 
erbjuder utöver själva produkten så som konsumentservice och olika förmåner.52

3.4.3.2.1 Attribut 

Ett antal attribut kan knytas till produkten, attribut som ökar nyttan för kunden. Dessa kan 
vara utmärkande egenskaper, design och kvalité. Produktkvalité innebär produktens 
funktioner, egenskaper vilka inkluderar en produkts pålitlighet, varaktighet, precision, hur lätt 
produkten är att använda och reparera och andra egenskaper som är värdefulla. Utmärkande 
egenskaper är egenskaper som differentierar produkten gentemot konkurrenternas produkter. 
Design innebär mycket mer än bara en produkts utseende. God design handlar om att 

46 Grönroos, C, 2000, s 294-296 
47 O’Shaughnessy,2003, s 180 
48 Grönroos, C, 2000, s 294-296  
49 O’Shaughnessy,2003, s 180-185 
50 Grönroos, C, 2000, s 294-296 
51 DeChernatony, McDonald, 1998, s 280
52 Kotler 1999, s. 561  
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produkten är lättanvänd, billig att producera, säker, billig att använda, billig att distribuera och 
inte minst att den ser bra ut.53

3.4.3.3 Produkt strategier 

Det finns olika sätt att utveckla sina produkter för internationella företag så att lokala 
marknadens behov tillfredställs. Med produktstrategier menas att företag, nationellt som 
globalt, väljer att uppnå sitt syfte som är att stärka sin företagsidentitet och image genom att 
utveckla verksamhetens produktlinje. En produktlinjebestår av ett gäng produkter som har 
likartade funktioner, befinner sig inom ett givet prisintervall och riktar sig mot relativt lika 
målgrupper genom samma typ av återförsäljare.54

3.4.3.3.1 Produktkommunikationsmix 

Enligt Keegan som resonerar i Hollensens bok finns det två produktstrategier. De utgår från 
att det globala företaget anpassar produktportföljen till den lokala marknaden. Med 
produktanpassning menas att tillverkaren ska behålla huvudfunktion hos en produkt på de 
olika marknaderna. Tvåsidig anpassning innebär att anpassa både produkten och 
marknadsföringen. Denna strategi användas ofta av företag som inte är marknadsledare 
eftersom de har en större nödvändighet att sticka ut från mängden.55

3.4.3.4 Varumärket 

3.4.3.4.3 Brand equity

Brand equity är ett mått på ett varumärkes värde utifrån olika faktorer som uppfattningar, 
åsikter eller associationer kunderna har av varumärket. Exempel är nyskapande, exklusivitet, 
miljömedvetenhet. En annan viktig del av brand equity är huruvida varumärket lyckas skapa 
lojalitet hos sina kunder och hålla de kvar. Andra delar är involvering, attityder, och 
köpbeteende. Det finns olika dimensioner utifrån hur Brand Equity kan mätas, bland annat 
Brand associtations som är en uppskattning av vad kunder uppfattar att varumärket 
representerar. Kännedom, varumärkes associationer, lojalitet och uppnådd kvalité är mätbara 
faktorer som David Aaker tar upp. 

Ju högre brand equity desto större tillgång som medför konkurrensfördelar, och som gör det 
lättare att behålla sina kunder och skyddar mot konkurrenter. Andra fördelar är att företag kan 
använda värdebaserad prissättning då mervärde ges kunder.56

Brand equity skapas från värderingar därför är det viktigt för företaget att koncentrera sig på 
rätta marknadsföringsåtgärder påverkar kundens uppfattning om varumärket på ett positivt 
sätt. När företaget sköter om sitt brand equity skapas långvariga relationer med kunder samt 
lojaliteten växer.57

53 Kotler 1999, s. 566 
54 Kotler, P, 2003, s 215
55 Hollensen, S, 2001, s 410-412
56 Fill, C, 2002, s 354-355 
57 Fill, C, 2002, s 354-355  
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3.4.3.5 Varumärkesutvidgningsstrategier 

Varumärkesutvidgning handlar om att utveckla och lansera nya produkter inom en 
produktkategori eller från en produktkategori till en annan. Detta är strategin som gör 
exponeringen av varumärket större och gör det mer tilldragande för kunderna. Om den nya 
produkten är mer relaterad till den ursprungliga identiteten blir förutsättningar för en lyckad 
varumärkesutvidgning större. En varumärkesutvidgning betyder att det etablerade varumärket 
används för ett nytt marknadserbjudande. Det finns flera utvidgningsstrategier. 
Linjeutvidgning handlar om en utvidgning av varumärket som presenterar en modifikation av 
produktens egenskaper. Vertikalutvidgning betyder en förflyttning av varumärket vertikalt 
nedåt och uppåt inom samma produktkategori fast med olika prisklasser. Co-branding handlar 
om samarbete med ett annat varumärke (indirekt varumärkesutvidgning).58

3.4.3.5.1 Linjeutvidgning 

Enligt Kotler och Uggla är en linjeutvidgning ett sätt för varumärkesinnehavaren att ta fram 
en ny eller modificierad version av en existerande produkt inom samma produktkategori. En 
linjeutvidgning konstrueras på att varumärkesinnehavaren antingen ändrar eller lägger till 
viktiga egenskaper hos produkten eller att nya egenskaper införs. Kotler påstår att line 
extensions handlar om att ett företag lanserar fler produkter i en existerande produktkategori 
under samma varumärke. Dessa kan presenteras med nya smaker, design färger eller storlek.59

Kotler menar också att det finns flera motiv som ligger bakom line extension. En av oraker 
kan vara att företaget vill tillfredsställa kundernas differentierade önskemål och urskilja ett 
dolt behov på marknaden. Denna utvidgningsstrategi kan också genomföras av den enkla 
orsaken att företaget vill få större plats på hyllan och tätare samarbete med återförsäljare. 
Risken med linjeutvidgning kan vara att företaget kan mista sitt individuella identitet.60

3.4.3.5.2 Vertikalutvidgning 

Vertikalutvidgning är när varumärket tar ett steg upp eller ner genom prisskillnader i en 
existerande produktkategori. Var och en av dessa strategier är sammankopplade med sina 
egna hot och möjligheter. Om varumärkesinnehavaren väljer att öka pris, förväntar kunden att 
priset ska reflektera produktens egenskaper och kvalité. Ett högre pris innebär högre 
förväntningar och då ökar risken för att kunden blir missnöjd med produkten.61

Uggla diskuterar kring risker med vertikalutvidgning. Om varumärkesinnehavaren går ned i 
pris och upplevd kvalité för att nå ett bredare marknadssegment uppstår risken att varumärket 
ställer på spel mycket av sin prestige och rykte. Just prestigeorienterade varumärken som har 
en hög nivå av symboliska laddningar är ofta utsatta för risk vid utvidgning nedåt. Det kan 
uppstå tre problem för varumärket när det utvidgas nedåt. 

Kannibalisering av varumärkets försäljning betyder att kundbasen för produkter där 
varumärket redan finns inarbetad förstörs. 

58 Melin, F, 1999, s 226
59 Uggla, H, 2002, s 40-42
60 Kotler, F, et al., 1999
61 Keller, K, 2003, s 80-84
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Man förstör den image som har upparbetats hos varumärket genom att kopplingen till 
de billigare produkterna blir en belastning som förstör associationerna kring det 
ursprungliga varumärket. 
Negativa associationer uppstår hos den existerande kundbasen för varumärket vilket 
angriper den upparbetade image hos varumärket.62

3.4.3.5.3 Co-branding (indirekt varumärkesutvidgning) 

Detta är varumärkesteknik som har blivit alltmer populär på senare tid. Det finns olika typer 
av co-branding, en av dessa är då två varumärken tillsammans skapar en ny produkt. En annan 
variant är när ett varumärke understöder innehållet i en produkt som säljs under ett annat 
märke. Värdvarumärket kan dra nytta av en känd leverantörs värden och båda får fördelar som 
kommer av att en co-brandad produkt har starkare totala värde och därmed förhoppningsvis 
bättre försäljning.63 Det går att urskilja fyra nivåer av värdeskapande i co-brandingstrategin.64

Komplettera 
kompetens 

Ingidiensvarumärke

Värdestödjande

Kännedomsbyggande
Låg värdeskapande

Hög värdeskapande

Figur 3.7 Värdeskapande genom co-branding

Kundbasutvidgande och kännedomsbyggande co-branding 

Den lägsta nivån i co-branding som i första hand syftar till att snabbt och kostnadseffektivt
bygga kännedom. Man har kortsiktiga pragmatiska mål. Samarbetsformen är 
transaktionsorienterade snarare än relationsorienterade. Det är inte närhet och relationerna 
mellan de ingående varumärkena som styr, utan mer kortsiktiga syften som att bygga snabb 
kännedom och nå ut. Genom att ta del av varandras kundbaser når man helt nya målgrupper.
Ur ett konsumentperspektiv måste det finnas en tydlig fördel (kunden får poäng som kan 
bytas mot resor när man handlar med sitt kreditkort). Denna nivå av co-branding kräver inte 
att de båda varumärkena har samma kärnvärden eller att de kompletterar varandras
varumärken på ett djupare plan. 

Värdestödjande co-branding 

Den andra nivån av co-branding är ett djupare och mer långsiktigt arbete. I denna nivå stöder 
de båda varumärkena varandras kärnvärden eller positionering. Detta kräver givetvis att man
definierat sitt varumärkes kärnvärden. Sett ur ett konsumentperspektiv är syftet att kunden 
skall se ett gemensamt värde i de båda varumärken. Denna form av allians kräver tid, stora 

62 Uggla, H, 2002, s 42-48
63 Nilsson, 1999, s 110
64 Uggla, H, 2002, s 147-158
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investeringar och viss uthållighet. Urvalet av potentiella partners är mer begränsat då 
varumärkesvärdet ska vara detsamma. 

Co-branding med ingrediensvarumärke 

Den tredje nivån av co-branding innebär att man modifierar eller förstärker ett befintligt 
produktattribut, man förstärker eller förtydligar en egenskap man redan har. Ett annat sätt är 
att föra in ett helt nytt attribut under varumärket. Fördelen med denna nivå är att man snabbt 
för in ett attribut till värdvarumärket. 

Att komplettera kompetens genom co-branding 

Detta är den nivå som mest värdeskapande. Denna innebär att två starka komplementära 
varumärken går samman för att framställa en produkt. 1+1=3, dvs. att summan blir större än 
delarna. Detta kräver ett djupt och långsiktigt samarbete där man delar med sig av sina 
kärnkompetens och resurser. De båda företagen måste se potential i att komplettera varandras 
kompetens och släppa in den andra partner i sitt varumärkesterritorium. Ibland kan det vara 
nödvändigt att skapa ett nytt varumärke som stöds av de båda parterna. Dessa står som 
garanter bakom det nya erbjudandet och skyddar samtidigt sin unika kompetens. 

3.4.4 Påverkan 

Valet som företagen måste göra när det gäller hur man vill nå ut till konsumenten är vilken 
kanal som ska användas. Under avsnittet påverkan kommer vi att ta upp och beskriva de olika 
marknadsföringskanalerna. Om effektiv kommunikation önskas kan flera kanaler väljas och 
läggas ihop till en så kallad marknadskommunikationsmix. 

När val av marknadsföringskanalen är gjord läggs budskapet upp så att företag på effektivast 
sätt når ut till konsumenten. Företag kommer åt konsumenten via annonsering, personlig 
försäljning, sales promotion, PR, sponsorskap och direkt marknadsföring.65

3.4.4.1 Annonsering

Annonseringen kan göras på flera olika sätt vilket medför att det är svårt att generalisera kring 
den. Till det vanligare sätten att annonsera tillhör tryckt media som förekommer i form av 
dagstidningar och magasin. Radio, TV, bio och produktplacering i filmer utgör andra sätten 
att nå ut till kunder. Utomhusreklam är ytterligare ett sätt att annonsera som kan ske i form av 
Billboards och pelare. Även instore media vilket exempelvis kan innebära att en film om 
produkten visas i affären lika väl som påsar med reklamtryck.66

3.4.4.2 Personlig försäljning

Enligt Fill används personlig försäljning vid köptillfället eftersom det är en komplex produkt 
som ska säljas, vilken är av stor betydelse för kunden. Man vill förklara produkten för kunden 
och vill vara säker på att kunden förstår produkten. Frågor som kunden har ska besvaras här 
och nu. Det är också viktigt att alla enheter i företaget har tillgång till information och vet vad 
produkten är.67

65 Fill 1999, s. 300 
66 Fill 1999, s. 301 
67 Fill 1999, s. 441 
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3.4.4.3 Public Relationships, PR 

Det finns två typer av PR: Företags PR (Corporate Public Relations, CPR) och 
marknadsförings PR (Marketing Public Relations, MPR). Med CPR vill man bygga upp 
företagets image och innefattar långsiktig effekt. Målet är att skapa trovärdighet och 
relationer. För att åstadkomma detta vill företaget ha publicitet därför använder man  sig av 
presskonferenser och släpper ut publikationer i pressen i form av artiklar intervjuer. MPR 
används för kortsiktiga mål. Företaget vill uppnå högre försäljning här och nu. Vanligtvis 
ordnar man olika events och genom detta når till en viss målgrupp.68

3.4.4.4 Försäljningskampanjer

Försäljningskampanjer används för att övertala till köp de kunder som inte har köpt produkten 
förut samt för att uppmana kunder som redan har använt produkten till upprepat köp.69

3.4.4.5 Direkt marknadsföring

Det finns olika typer av direkt marknadsföring, direkt reklam, telemarketing och Internet. 
Dessa kännetecknas av att de inte är allmänna utan adresserade till en specifik person. Det är 
tvåvägskommunikation som man vill bygga upp.70

3.4.4.6 Sponsorskap

Med sponsorskap kan man låta sitt varumärke synas i olika sammanhang. Företaget kan välja 
att synas på olika evenemang som drar till sig olika målgrupper. Företag vill att en association 
ska uppstå mellan den sponsrade och den som sponsrar. Vanligtvis sponsrar man TV-
program, olika projekt eller sportevenemang.71

3.4.4.7 Event Marketing

För att integrera kommunikationen kring ett skapat, ett sponsrat eller eget evenemang 
använder sig företagen av Event Marketing. Event står för aktivitet som samlar kunder och 
potentiella kunder i tid och rum för att kommunicera fram ett budskap och skapa upplevelse. 
Det som skiljer event marketing från sponsring är att är att sponsring av engagemang handlar 
om att köpa tillgång till exponering av varierande grad, vid själva evenemanget medan event 
marketing använder evenemanget för att samordna kommunikation. För att använda sig av 
sponsring som strategi behöver företaget göra avtal mellan mins ett partners, något företag 
inte behöver göra vid event marketing.72

Många experter påstår att event marketing är engångsföreteelse som kan röra sig om en 
manifestation eller införande av ny produkt. Event marketing måste byggas på goda idéer för 
att uppnå syfte, tydliga kommersiella mål måste uttryckas genom händelse.73

68 Fill 1999, s. 401 
69 Fill 1999, s. 375 
70 Kotler 1999, s. 776 
71 Fill 1999, s. 422 
72 Grönkvist 2000; s. 11 
73 Grönkvist 2000; s. 11 
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3.4.4.7.1 Aktion Marketing 

Aktion marketing är ett populärt begrepp i dagens marknadsföring. Olika 
marknadsföringsstrategier som har funnits länga kan kallas för event marketing idag Det som 
förekommer ofta är lokala events i butiker. 
Det är en uppsökande aktivitet som företag planerar för att möta konsumenterna och stimulera 
försäljning.74 Promotional advertising i butiker kan också kallas för event marketing, vilket 
innebär att butiksaktiviteterna ska passa ihop med resten av varumärkesannonseringen för att 
stärka varumärket. Sales Promotions modeller blev mer och mer utvecklade då växte fram 
begreppet action marketing som syftade till att stimulera till ett direkt köp. Aktion Marketing 
orienterar sig mer på den förbipasserande målgruppen för att uppmärksamma och påverka 
dem75

3.4.4.7.2 Trafikskapande Event Marketing 

Det som kännetecknar trafikskapade marknadskommunikation är att konsumenten lockas med 
något annat än bara priserbjudandet. Detta kan inträffa genom att kunden besöker en butik 
eller köpcentrum, vilket är dess mål. Det är butiken, köpcentrumet eller produkten som 
marknadsförs, vilket skall leda till indirekt merförsäljning, då kunderna lockas med något 
annat än priserbjudanden. Trafikskapande Event Marketing syftar till att samla målgruppen i 
tid och rum.76

3.4.4.7.3 Relationsskapande Event Marketing

Syftet med Relationsskapande Event Marketing är att den i stället stärker företagets eller 
varumärkes image och dess relationer till målgruppen. Evenemanget är huvudaktiviteten i 
relationsskapande Event Marketing. Deltagarna söker till evenemanget för dess egen skull. 
Event Marketing kan alltså både uppsökande och inbjudande. Det väsentliga är dock att samla 
målgruppen i tid och rum. Det är vanligt att arbeta med utsökande evenemang på 
konsumentmarknader där målgruppen är större och mindre väldefinierade. Den vanligaste 
formen av relationsskapande evenemangsmarknadsföring är sponsring i befintliga evenemang 
eftersom den traditionella sponsringen karakteriseras som uppsökande. Ett inbjudande 
evenemang är ofta av business to business karaktär, eftersom man oftast arbetar utifrån 
mindre målgrupper. Vad som egentligen är Event Marketing beroende på vad marknaden är.77

De två första formerna, Aktion Marketing, trafikskapande Event Marketing används oftast på 
konsumentmarknader, medan Relationsmarknadsföring används mer på business to 
business.78

3.4.4.7.4 Lifestyle Marketing 

Lifestyle Marketing är en metod som används när ett företag vill bli förknippad med 
livsstilrelaterade ämnen och frågor. Det som kännetecknar Lifestyle Marketing är att den 
bygger på ett starkt gemensamt intresse för målgruppen. Det kan vara ett intresse som förenar 

74 Grönkvist, C; 2000, s. 13 
75 Behrer, M; Larsson, Å; 1999, s. 108 
76 Behrer, M; Larsson, Å; 1999, s. 111 
77 Behrer, M; Larsson, Å; 1999, s. 112  
78 Jedbrett, J; Larsson, F; 2000, s. 119 
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dem i en särskild livsstil.79 Ett bra exempel är snowboard – kulturen. Om en person är en 
snowboard åkare innebär det inte bara att han åker snowboard, utan också att han oftast 
identifierar sig med den kulturen som präglar snowboard. Att åka snowboard är den 
gemensamma livsstilen som präglar värderingar, attityder och konsumtion. Det finns även 
andra områden där det gemensamma intresset är så starkt att det bildar som grund för en 
livsstilsegmentering.80

3.5 TEORETISK REFERENSRAM

Teoretisk referensram kopplas till syftet med vårt uppsatsarbete. 

Syftet med undersökningen är att studera och analysera Sony Ericssons värdeskapande ur 
kundperspektiv samt att öka förståelse om strategiutveckling. 

En positiv och tydlig image resultera i att kunden skapar sympatier för ett visst varumärke och 
antar att det kan göra starkare dennas egen identitet. Företaget bör sträva efter att leverera ett 
mervärde därför har vi valt teorier som beskriver mervärde och hur detta bidrar till att stärka 
varumärkets värde. 

När ett företag väljer att operera på den globala marknaden är det viktigt att fatta beslut vilka 
marknadsföringsverktyg ska användas och vilka kostnader detta medför. Marknadsmixen har 
sedan 1960- talet varit en vetenskapligt accepterad teori för marknadsföring. Marknadsmixen 
består av de så kallade fyra P:na: produkt, plats, pris och påverkan. Produkt utgör exempel på 
ett fysiskt objekt eller en tjänst som ett företag erbjuder för att tillfredsställa behov och 
önskemål som finns på marknaden. Plats handlar om att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt och 
betydelsen av att välja passande distributionskanaler. Pris innebär betalningssätt, prisnivåer 
och rabatter. Påverkan handlar om kommunikationen mellan företag och kunder genom olika 
kanaler.81

Genom tiden har forskare ifrågasatt och kritiserat marknadsmixen och påstått att den har ett 
alltför produktorienterat perspektiv. Uppfattningen är att marknadsmixresonemanget bör 
kompletteras av en filosofi som är bättre anpassad för dagens företagsvillkor, nämligen 
relationsmarknadsföring. Denna filosofi representerar ett mer kundorienterat perspektiv för 
marknadsföringen och fokuserar på relationer, interaktion och nätverk.82

Grundtanke med relationsmarknadsföring är att hålla kontakten med kunden även efter sljälva 
köpet avslutats, för att kunna göra affärer med kunden i framtiden. Detta betonas inte i 
marknadsmixen, som mer är anpassad till företag som använder sig av 
transaktionsmarknadsföring.  

De beskrivna teorierna ligger som underlag för vår undersökning och formger således 
frågeställningarna i den enkätundersökning som används vid insamlingen av empirin.

79 Grönkvist, C; 2000, s. 13 
80 Behrer, M; Larsson, Å; 1999, s. 70 
81 Kotler, 1999 sid. 98-99 
82 Gummesson, 2002, s. 16 
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4. Empiri 

4.1 FÖRETAGSBAKGRUND 

4.1.2 Marknaden 

Sony Ericsson verkar på en marknad där konkurrensen hårdnar för varje minut som går. 
Jämfört med de flesta andra branscher befinner sig telekomindustrin i en mycket intensiv 
utvecklingsfas som på bara några år har gjort den till en världsomfattande miljardindustri med 
cirka 470 miljoner sålda mobiltelefoner 2003. Telemarknaden präglas av en komplicerad 
affärsstruktur, där Sony Ericsson har kopplingar till både teleoperatörer, distributörer och 
detaljistkedjor. Rollfördelningen mellan aktörerna varierar stort från land till land, vilket 
speglas av Sony Ericssons agerande på de lokala marknaderna. Människor tar till sig 
teknologi på många olika sätt, och Sony Ericsson tar detta som utgångspunkt när man 
definierar de olika målgrupperna: »De professionella pionjärerna« är kunder som trycker på 
för att få den senaste tekniken, medan »De selektiva pionjärerna« också är intresserade av det 
nya, men samtidigt kräver att tekniken har ett konkret värde. De sticker gärna ut ur mängden, 
men tekniken ska fungera. »Fun loving youth« är den beteckning som Sony Ericsson 
använder om den individualistiska och designinriktade gruppen av unga som vill ha en 
mobiltelefon som är kul att använda och som går att anpassa individuellt. Slutligen har vi 
gruppen som bara vill ha en enkel och driftsäker mobiltelefon.83

4.1.3 Historik

Sony Ericsson bildades av två varumärken med imponerande styrka. Ericsson grundades av 
Lars Magnus Ericsson redan 1876. Företaget är världens ledande leverantör av 
telekommunikation och erbjuder totallösningar från system och applikationer till 
kommunikationsteknik. Sony har på ett globalt plan lett utvecklingen av ny medieteknik 
sedan företaget grundades av Akio Morita och Masuru Ibuku 1946. Sonys kreativa approach 
till design och innovativ teknik gör att man har lanserat ett stort antal världsnyheter, så kallade 
»world firsts«, som Sony Walkman, färgvideokameran och cd-spelaren. Sony Ericsson 
bildades den 1 oktober 2001 som en fusion mellan Ericsson Consumer Product Division och 
Sony Digital Telecommunications Network Company. Sony Ericsson har sedan dess varit 
känt för sitt djupa engagemang i alla delar av utvecklingsprocessen – från forskning, design 
och utveckling till marknadsföring, försäljning och distribution samt kundservice. Sony 
Ericsson har i dag närmare 4 000 anställda världen över och försäljning i 50 länder.84

4.1.4 Produkten 

Sony Ericssons kunder har stora förväntningar på de produkter som företaget utvecklar och 
marknadsför. Endast genom att sätta kunderna i centrum och uppfylla deras behov kan 
företaget behålla eller stärka sin starka ställning internationellt. Och trots sin låga ålder har 
företaget redan visat att det är vuxet att ta sig an uppgiften. Både Sony och Ericsson har en 
dokumenterad förmåga att utveckla innovativa och nyskapande produkter. I sin 
produktutveckling bygger Sony Ericsson på Sonys erfarenhet av ljud, bild och spel, och på 
Ericssons lösningar inom kommunikationsteknik. Genom att kombinera och vidareutveckla 
dessa kompetenser strävar Sony Ericsson efter att sätta nya standarder för produkter och 

83 http://superbrands.easysite.org/ 
84 http://superbrands.easysite.org/ 
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design och på så sätt skapa världens bästa multimediaenheter inom tre huvudområden: 
»imaging, entertainment och connectivity«. På en mogen marknad som den skandinaviska är 
en av de viktigaste uppgifterna för Sony Ericsson att få användarna att utforska och hitta nya 
användningsområden för företagets mobiltelefoner. Ett exempel på företagets innovativa 
överskott är Sony Ericsson T68i med kamera, som var Europas första kameramobil med 
färgskärm. Efter introduktionen 2002 fick T68i ikonstatus, och satte nya standarder för mobil 
kommunikation. Ett annat exempel är Sony Ericsson P800, som när den kom, var första 
teknikpryl utanför en James Bond-film att kombinera telefon, kamera och PDA-funktioner i 
en och samma produkt. Sony Ericssons produkter är en del av den nya trådlösa världen, där 
bland annat Bluetooth-tekniken skapar förbindelse mellan alla typer av enheter. Bluetooth-
konceptet utvecklades ursprungligen av Ericsson och används för att trådlöst överföra data 
mellan enheter som mobiltelefoner, persondatorer och skrivare. År 2003 hade Sony Ericsson 
världens bredaste utbud av Bluetooth-produkter. Idag står vi på tröskeln till en ny era inom 
mobil kommunikation, som kommer att ta ett stort språng i och med lanseringen av 
3Gmobiltelefoner. Genom att få tillgång till och kunna ladda ned data via mobilt bredband 
blir mobiltelefonen ett verktyg för platsoberoende kommunikation, information, 
underhållning och kontroll. Att kalla detta för revolution är ingen överdrift i sammanhanget.85

4.1.5 Den senaste utvecklingen

Marknaden för telekommunikation har genomgått enorma förändringar de senaste åren. Och 
sedan lanseringen av den första färgskärmen och GPRS-mobiltelefonen i slutet av 2002 har 
marknaden för mobiltelefoner med inbyggd kamera formligen exploderat över hela världen. 
Speciellt i Japan har Sony Ericsson fått en flygande start genom introduktionen av modellen 
SO505i – en Sony Ericsson kameramobil med 1,3 megapixlar som har tagits fram i samarbete 
med Sony Digital Camera R&D för japanska NTT DoCoMo. Sony Ericsson satsar stort på 
utvecklingen av produkter med bildfunktioner, som är den första applikationen sedan röst och 
sms som har slagit igenom på allvar hos användarna. Att skicka en bild eller en videosekvens 
är en omedelbar och grundläggande kommunikationsform som går hem hos alla målgrupper. 
Ett annat fokusområde för Sony Ericsson är så kallad mobile multi player gaming, där spelare 
kan spela mot varandra på flera olika enheter oavsett var de befinner sig. Med andra ord kan 
en spelare sitta hemma och spela på sin Playstation mot en kompis som är på väg hem med 
bussen, och som spelar via sin mobiltelefon. Allt i realtid. Sony Ericssons enastående 
samarbete med Sony innebär att kunderna till exempel får tillgång till specialdesignade 3D-
spel, baserade på filmsuccéer som exempelvis Men in Black II. Möjligheten att koppla upp 
sig till andra medier via sin mobiltelefon för att till exempel kontrollera om man fått några 
nya e-postmeddelanden samt ta emot viktiga meddelanden på mobiltelefonen är Sony 
Ericssons tredje satsningsområde. Tjänsten är speciellt attraktiv för affärsmänniskor som 
ständigt är på språng. Förverkligandet av denna tjänst kompliceras emellertid av att den 
kräver ett omfattande samarbete mellan mobilindustrin, teleoperatörerna och IT-
leverantörerna.86

4.1.6 Marknadsföringen

På Sony Ericsson är man övertygade om vikten av att vara innovativ i såväl kommunikationen 
som utvecklingen av produkter. Tillsammans med produkter och design ska företagets 
marknadsföring bidra till att ge en tydlig och konsekvent upplevelse av varumärket. Tematiskt 

85 http://superbrands.easysite.org/
86 http://superbrands.easysite.org/
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är marknadsföringen dramatiseringar av kärnbudskapet att Sony Ericsson är mobil 
kommunikationsteknik med en personlig och trendsättande formgivning, kombinerat med 
användarvänlighet. Ett exempel är Sony Ericssons kampanj för mobiltelefonen T610, där 
varumärket demonstrerar sin styrka genom en massiv kampanj, som inom ramarna för samma 
koncept förmedlar differentierade budskap i utvalda medier till specifika användargrupper. 
Därför har Sony Ericsson genomfört ett omfattande program för varumärkesbyggande i 
samband med lanseringen, där den huvudsakliga och svåra uppgiften har varit att få namnet 
Sony Ericsson att fastna i kundernas medvetande. Efter två år ser uppdraget ut att vara en 
framgång, och i Sverige har man nu nått en igenkännandegrad på 96 %.87

4.1.7 Världen

Sony Ericssons logotyp speglar varumärkets kärnvärden: Identiteten är flytande och 
symboliserar den flexibilitet, modernitet och dynamik som kännetecknar företagets själ. Den 
organiska rörligheten och gröna färgen symboliserar Sony Ericssons syn på sig självt som 
modernt, kul och underhållande – värden som företaget vill främja och förmedla med sina 
produkter. Sony Ericsson är visserligen ett relativt nytt varumärke i telekomvärlden, men det 
har skapats av två framgångsrika och erfarna aktörer med starka identiteter. Genom att bygga 
på moderföretagens goda rykte, samtidigt som man skapar en unik identitet, har Sony 
Ericsson överfört kompletterande kompetenser från Sony och Ericsson. Därigenom har man 
skapat ett globalt varumärke som kan karakteriseras som en fusion av innovativ teknik, 
överlägsen utvecklingskompetens och ett djupt engagemang för personlig kreativitet och ett 
individuellt uttryck. Ambitionen är att alltid erbjuda kunder över hela världen obegränsade 
möjligheter till gränslösa upplevelser.88

4.1.7.1 Sony Ericsson tappar marknadsandelar

Sony Ericsson är den stora förloraren på mobilmarknaden under det första kvartalet. Samsung 
och Motorola går det däremot betydligt bättre för, enligt analysfirman Isuppli.89

Enligt Isuppli är Sony Ericsson sämst i klassen sett till tillväxt under årets första tre månader. 
Bolaget beräknas ha tappat 17,4 procent sett till produktion av mobilenheter. Även 
marknadsandelen har fallit från 6,6 procent till 6,0 procent. 

Det svensk-japanska bolaget behåller dock femteplatsen på listan över världens största 
mobiltillverkare och kan kanske trösta sig med att Benq på plats sex tappar ännu mer. Det 
taiwanesiska bolaget har sålt hela 35 procent mindre under perioden januari till mars än i 
slutet av 2005. 

Sammanlagt föll mobilleveranserna med 9,5 procent under årets första tre månader till 220 
miljoner enheter jämfört med det sista kvartalet 2005. Trots detta höjer nu Isuppli sina 
prognoser för helåret och poängterar att detta säsongsmässigt alltid är ett svagt kvartal för 
mobilbranschen.

Jämfört med motsvarande period 2005 har dock 2006 inletts starkt och leveranserna har 
faktiskt stigit med dryga 26 procent hittills i år. Analysfirman spår därför att det kommer att 
säljas 932 miljoner enheter i världen under 2006, vilket är 32 miljoner enheter mer än bolaget 

87 www.sonyericsson.com
88 www.sonyericsson.com
89 http://di.se/Nyheter (2006-05-03)  
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tidigare har trott på. Detta skulle, om Isuppli får rätt, motsvara en sammanlagd tillväxt på 
mobilmarknaden på 13,7 procent för helåret. 

Vinnarna bland mobiltillverkarna under årets inledning heter Samsung och Motorola, som 
båda knappar in på marknadsledande Nokia. Koreanska Samsung har levererat 6,6 procent 
fler enheter under det första kvartalet 2006 jämfört med kvartalet dessförinnan medan 
Motorola har växt med 3,1 procent, mycket tack vare den populära modellen Razr och en 
framgångsrik serie budgettelefoner. 

Finländska Nokia är dock fortfarande hotat i toppen. Koncernen tappar visserligen 0,3 
procentenheter till en marknadsandel på 34,1 procent och fick se antalet sålda enheter sjunka 
med drygt 10 procent, men är trots det i en klass för sig, enligt Isupplis analys. 

Mobilmarknaden under första kvartalet 2006:

Marknadsandel

Nokia
Motorola
Samsung
LG
Sony Ericsson

Källa: http://di.se/Nyheter

4.1.7.2 Sony Ericsson i Ryssland 

Sony Ericssons Nordenchef Roger Bolander flyttar den 1 april 2006 till Moskva, för att 
utveckla företagets verksamhet i Ryssland. Rekryteringen av Roger Bolanders efterträdare på 
posten som General Manager för Sony Ericsson i Norden pågår. Sony Ericsson har fram till 
nu varit representerat i Ryssland via affärsenheten Central Eastern Europe i Budapest. Nu blir 
Ryssland en egen affärsenhet inom företaget, med Roger Bolander som General Manager.  

Ryssland representerar en gigantisk marknad, med en otroligt snabb tillväxt och därmed en 
mycket stor potential för Sony Ericsson, säger Roger Bolander. 

Ryssland har närmare 144 miljoner invånare. Under 2004 såldes drygt 22 miljoner 
mobiltelefoner i landet. Enligt bedömare kommer den volymen att fördubblas redan i år, och 
troligen nå 70-80 miljoner sålda enheter år 2006.90

90 www.sonyericsson.com
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4.2 UNDERSÖKNING 

Här presenteras värden som vi har fått från vår enkätundersökning. 

Fråga 1-3 presenterar värden om respondenternas kön, ålder och inkomst.  

1. Kön 

a. Man 57
b. Kvinna 43

2. Ålder 

a. Under 18 11
b. 18-25 28
c. 26-35 37
d. 36-45 15
e. 45 och äldre 9

3. Inkomst  

a. Oregelbundet inkomst  14
b. Regelbundet låg inkomst 37
c. Stabilt medel inkomst 30

d. Hög inkomst 19

Fråga 4-6 presenterar värden om respondenternas vanor inom mobiltelefonanvändning samt i 
vilken grad anses olika egenskaper vara viktiga för respondenter 
.
4. Hur länge har ni använt mobiltelefoner? 

a. 10 år och längre  5
b. 5-10 år 28
c. 3-5 år 39
d. 1-3 år 23
e. Mindre än ett år 4
f. Överväger att köpa 1

5. Vilket märke av mobiltelefon använder ni? 

a. Sony Ericsson 43
b. Nokia  38
c. Motorola 21
d. Siemens 19
e. LG 9
f. Samsung 17
g. Annat 7
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6. Vilka funktioner är avgörande för er vid köp av en mobiltelefon? Ge max 3 alternativ. 

a. SMS 76
b. GPRS 32
c. Kamera 43
d. Radio 8
e. MP3 33
f. Spel 17
g. Design 53
h. Bluetooth 24

Fråga 7 – 10 presenterar respondenternas uppfattning om olika egenskaper hos produkter av 
de största mobiltillverkarna. De värden ska kopplas till teorier om produktstrategier samt 
värdeskapande genom produktanpassning 
.
7. Vad tycker Ni om telefonernas design? Sätt ett värde från 1 till 5. 

1 2 3 4 5 6
a. Sony Ericsson 4 4 32 32 21 7
b. Nokia  0 2 14 34 45 5
c. Motorola 3 9 39 31 13 5
d. Siemens 6 4 41 27 16 6
e. LG 7 23 39 11 4 16
f. Samsung 1 6 19 33 32 9

8. Vad tycker Ni om telefonernas tekniska egenskaper? Sätt ett värde från 1 till 5. 

1 2 3 4 5 6
a. Sony Ericsson 4 0 12 20 44 20
b. Nokia  1 1 4 19 55 20
c. Motorola 4 20 4 28 12 32
d. Siemens 8 9 16 27 16 24
e. LG 8 8 13 24 4 43
f. Samsung 4 2 10 28 23 33

9. Vad tycker Ni om kvalité? Sätt ett värde från 1 till 5. 

1 2 3 4 5 6
a. Sony Ericsson 4 4 20 32 24 16
b. Nokia  0 4 4 12 56 24
c. Motorola 0 12 12 12 18 44
d. Siemens 9 0 7 36 12 36
e. LG 12 8 20 12 4 44
f. Samsung 4 0 12 36 21 27
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10. Vad tycker Ni om produktsortiment? Sätt ett värde från 1 till 5. 

1 2 3 4 5 6
a. Sony Ericsson 0 8 12 20 24 36
b. Nokia  0 4 4 8 56 28
c. Motorola 4 4 20 12 12 48
d. Siemens 0 12 4 32 20 32
e. LG 4 8 8 20 12 48
f. Samsung 0 4 4 16 36 40

Fråga 11 presenterar respondenternas uppfattning om priser på produkter och ska kopplas till 
teorier om prisstrategi.  

11. Vad tycker ni om priser? Sätt ett värde från 1 till 5. 1 – låg, 5 - hög 

1 2 3 4 5 6
a. Sony Ericsson 4 4 20 40 4 28
b. Nokia  0 4 4 20 44 28
c. Motorola 8 16 16 20 8 32
d. Siemens 16 12 20 20 4 28
e. LG 8 12 32 8 0 40
f. Samsung 0 12 24 16 20 28

Fråga 12 – 15 presenterar värden om respondenternas uppfattning om tillgång till information 
om produkter samt vilka kommunikationskanaler som används och i vilken grad. Frågor ska 
beröra teorier om marknadsföringsstrategier och värdeskapande genom 
marknadsföringsanpassning.  

12. Hur ofta får Ni information om rabatter på mobiltelefoner? 1 – sällan, 5 – ofta. 

1 2 3 4 5 6
a. Sony Ericsson 68 20 4 0 4 4
b. Nokia  60 16 14 0 5 5
c. Motorola 56 15 16 6 0 7
d. Siemens 64 16 7 3 5 4
e. LG 71 15 0 0 8 6
f. Samsung 52 13 17 5 8 5

13. Hur ofta får Ni information om nya modeller av telefoner? 1 – sällan 5 – ofta. 

1 2 3 4 5 6
a. Sony Ericsson 40 16 16 8 12 8
b. Nokia  28 8 12 12 32 8
c. Motorola 36 16 12 12 17 7
d. Siemens 48 13 16 11 6 6
e. LG 42 28 12 0 8 10
f. Samsung 40 10 16 18 12 4
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14. Genom vilka kanaler får ni oftast information om mobiltelefoner? 

a. TV 64
b. Radio 3
c. Tidningar 28
d. Annonser 29
e. Flyers 16
f. Personer ni känner 72
g. Internet 43

15. Genom vilka kanaler får Ni information om telefoner från Sony Ericsson? 

a. TV 31
b. Radio 
c. Tidningar 23
d. Annonser 16
e. Flyers 8
f. Personer ni känner 44
g. Internet 37

Fråga 16 – 18 presenterar respondenternas uppfattning om Sony Ericssons 
marknadsföringsmedel. Värden visar hur Sony Ericsson lyckas att nå till kunder genom olika 
marknadsföringsstrategier.  

16. Anser Ni att Sony Ericssons reklam är riktad mot just er som potentiella kunder? 1 - 
nej, 5 - ja. 

1 2 3 4 5
51 12 24 4 19

17. Hur ofta ser Ni att Sony Ericsson framstår som sponsorer? 1 - aldrig, 5 - alltid.  

1 2 3 4 5
48 39 6 4 3

18. Hur ofta får Ni veta om olika events arrangerade av Sony Ericsson? 1 - aldrig, 5 - 
alltid. 

1 2 3 4 5
80 8 0 5 0

19. Har det hänt någon gång att Sony Ericssons representanter stoppar er på gatan eller 
kontaktar er på telefon för att få veta er åsikt? 

1 2 3 4 5
100 0 0 0 0
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Fråga 20 –21 presenterar respondenternas uppfattning om servicenivå och ska kopplas till 
teorier om servicestrategier samt värdeskapande genom serviceanpassning. 

20. Hur bedömer Ni servicenivå vid köp av en mobiltelefon? 1 -låg, 5 - hög. 

1 2 3 4 5
7 8 43 37 5

21. Hur bedömer Ni servicenivå vid hantering av en mobiltelefon?1 -låg, 5 - hög. 

1 2 3 4 5
24 13 28 27 8

Slutligen presenterar de sista frågorna respondenternas uppfattning om varumärket samt 
företagets position i kundernas medvetande gentemot konkurrenter.  

22. Vilka associationer uppstår hos er när Ni hör om Sony Ericsson som ett varumärke? 
1 - negativa, 5 - positiva. 

1 2 3 4 5
4 5 28 49 15

23. Om ni hade fått möjlighet att välja en mobiltelefon nu, vilket märke skulle Ni 
föredra?

a. Sony Ericsson 28
b. Nokia  62
c. Motorola 16
d. Siemens 4
e. LG 0
f. Samsung 24
g. Annat 1
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5. Analys och Resultat 

I detta kapitel ska vi analysera värden från vår enkätundersökning som presenterades i 
empirikapitel. Vi ska framställa de olika mönsterna i kundernas uppfattningar kring 
undersöknings frågor. 

Det blev relativt lika fördelning mellan män och kvinnor. Av de hundra enkäter besvarades 43 
procent av kvinnor och 57 av män. De flesta individer var i åldern mellan 18 och 35 år. 
Inkomstnivå utgjorde till största del regelbunden låg och stabil medelinkomst, samt de flesta 
av individer var mogna mobilanvändare. De flesta hade använt mobiltelefoner i 3-10 år.  

Det förekom ofta att människor använde fler än en mobiltelefon och störst antal telefoner var 
av märke Sony Ericsson, 43 procent. Nokia utgjorde 38 procent och 21 procent hade en 
Motorola.

Konkurrensen på mobiltelefonmarknaden är stor, då det gäller att vara snabbt ut med 
modeller, men samtidigt lyhört för både konkurrenter och kunder. Mobiltelefoner har blivit en 
höginvolveringsvara med tanke på människors vana med mobiltelefoner. Medvetenhet om 
vad som finns och vad de vill ha i sin egen mobiltelefon gör att företagen hela tiden måste 
tillverka bättre och bättre mobiltelefoner. Vad kunderna är ute efter i första hand är, enligt 
respondenterna, att mobiltelefon är lätt hanterlig och användarvänlig. Detta kan alla 
mobiltillverkarna ge kunden, det är vad man kan ge utöver detta till samma pris som är 
avgörande vid valet av mobiltelefon. Detta leder till att man hela tiden måste jaga de billigaste 
produktionsmetoderna för att kunna bibehålla den plats man har på marknaden. 
Mobiltelefonerna har genom detta stigit högre och högre på behovstrappan av mobiltelefoner. 
Ett exempel kan vara SMS tjänsten som till att börja var mer av leksak, men som nu har 
kommit att vara en viktig tjänst. Tjänsten används numera av alla målgrupper. Nedan 
presenteras ett diagram med egenskaper som våra respondenter ansåg vara avgörande vid köp 
av en mobiltelefon. 

0

20

40

60

80 a. SMS
b. GPRS
c. Kamera
d. Radio
e. MP3
f. Spel
g. Design
h. Bluetooth

Tabell 6. Viktigaste egenskaper hos en mobiltelefon 

Frågan om viktigaste egenskaper hos en mobiltelefon besvarades på följande sätt. Nästan alla 
ansåg att SMS funktionen var viktig vid köp av en mobiltelefon. Drygt hälften tyckte att 
design är avgörande egenskap och sedan kom kamera och andra tekniska egenskaper. När det 
gäller SMS funktionen så är det en vanlig funktion på de flesta mobiltelefoner som används 
mycket, därför antar vi att anledningen till att inte alla respondenter valde detta alternativ är 
att de uppfattade SMS funktionen som en självklar egenskap. Man kan tydligt se att design 
var mycket viktigare än andra funktioner som bland annat spel, mp3 och radio. Detta tyder på 
att design är en klar egenskap för mervärdeskapande i kundernas medvetande.  
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Nedan presenteras diagrammet med respondenternas relation till design. 
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Tabell 7. Relation till design 

Vi antar att 3 tyder på att företaget lyckas uppfylla det genomsnittliga kravet på telefonernas 
design, med 4 menas att respondenter uppfattar ett lågt mervärde och med en 5:a att företaget 
lyckas ge kunden just ”det lilla extra”. Betyg 6 ger de respondenter som saknar uppfattning 
om frågan. Vi antar även att 1 och 2 tyder på värde som en svårtillfredsställd målgrupp skulle 
sätta. Exempelvis människor som vill ha sina telefoner tillverkade av platina med diamanter 
eller människor som är konkurrenternas lojala kunder. 

Av diagrammet kan vi avläsa att Sony Ericsson ligger på relativt samma nivå med 
konkurrenter som Motorola, Siemens och Samsung, men Nokia är den som lyckas skapa ett 
högt mervärde bäst när det gäller design. Det kan förklaras med att Nokia har fler modeller att 
erbjuda. Om vi tittar på diagram nedan kan vi få en klar bild över kundernas uppfattning om 
utbudet på mobilmarknaden. 
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Tabell 10. Uppfattning om sortiment 

Här kan vi avläsa att Sony Ericsson skapar ett lägre mervärde när det gäller sortiment, medan 
Nokia uppnår en hög nivå hos mer än 50 procent av kunder. Vi kan även se att Samsung har 
ett brett utbud av produkter. Diagrammet visar också att många personer inte kunde besvara 
frågan vilket kan bero på bristande kommunikation från företag till kund eller svagt samarbete 
med återförsäljare. De största mobilåterförsäljare i Ryssland är ”Svyaznoy” och ”Evroset”. 
Man kan se på deras hemsidor att Nokia har bredast sortiment som är ca 50 modeller, likaså 
har Samsung ett brett sortiment, runt 40 modeller, medan Sony Ericsson har endast ett 20-tal 
modeller.91Vi borde inte glömma att Sony Ericsson är ett ganska ungt företag, men som ändå 
lyckas hålla starka positioner på marknaden. När det gäller sortiment kan vi avläsa att det är 
fortfarande många respondenter som var tillfredställda med Sony Ericssons utbud som kan 
tyda på att det inte är antal modeller som är avgörande vid köpbeslutsprocessen utan andra 
egenskaper som exempelvis kvalité och tekniska egenskaper.

91 www.svyaznoy.ru, www.evroset.ru
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Det är viktigt för Sony Ericsson att skapa produkter som ligger högt upp på kundens 
behovstrappa och därmed är höginvolverade. Kunder tar själv initiativet till 
informationsökning om produkten och priset på denna typ av produkt har inte den avgörande 
rollen i köpbeslutsprocessen, utan det är mervärdet som produkten skapar, som är det viktiga. 
Så fort det kommer ut nya produkter med flera funktioner (med mer mervärde inbakat), 
kommer den gamla att halka ner på trappan och det blir genast priset som blir den avgörande 
faktorn för kundens köpbeteende för denna produkt. Idag köper kunderna inte bara en telefon, 
utan de betalar även för image, varumärke och kvalité.  

En rad olika egenskaper såsom att varan skall uppfylla kundens förväntningar om funktionell 
användning, hållbarhet, om varan är felfri och uppfyller utlovad standard, om varans namn 
och utseende signalerar kvalitet och om servicen i anslutning till varan är tillfredsställande, 
dessa är exempel på viktiga saker som ingår i kvalitetsbedömningen. Oftast är det svårt att 
mäta dessa egenskaper och kunden försöker då med hjälp av vissa signaler göra en 
kvalitetsbedömning och då är det oftast varans utseende eller mindre detaljer som är 
utslagsgivande. Tycker inte kunden om varans utseende så resonerar man som så att varan 
inte heller har andra tyngre vägande kvalitetsattribut. 
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Tabell 9. Uppfattning om kvalité 

Sammanlagt har Sony Ericsson fått flest tillfredställda kunder, men Nokia uppfattas som ett 
varumärke av bästa kvalité, och därmed skapar högsta mervärde i kundernas uppfattning. 
Uppfattningen om produktens kvalité påverkas av flera faktorer. En viktig fråga är hur 
gammalt företaget är. Nokia exempelvis har länge erbjudit produkter av hög kvalité och har 
en stark position i kundernas medvetande. Sony Ericsson däremot är ett nytt företag och det är 
just joint venture med Sony som är ett gammalt företag som redan har en stark position på 
marknaden, som gav grund till ett större intresse för telefonerna, eftersom Sony anses vara ett 
av de ledande företag när det gäller kvalité och innovativ design. Ericsson har alltid 
tillhandahållit nya kommunikationslösningar och de två företagen har lyckats genom co-
branding att skapa ett starkt varumärke som snabbt kunde framstå som en av de främsta 
konkurrenter till ledande varumärken. En annan aspekt som kan påverka uppfattningen om 
varumärkes kvalité är tekniska egenskaper vilket många anser vara Sony Ericssons främsta 
fördel. På diagrammet nedan kan vi se hur respondenter betraktar de olika varumärkes 
tekniska egenskaper. 
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Tabell 8. Uppfattningen om tekniska egenskaper
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Vi kan tydligt se att Sony Ericsson ligger nära sin största konkurrent Nokia när det gäller 
tekniska egenskaper. Ericssons mobillaboratorium jobbar ständigt med att ta fram nya 
tekniker. Många innovationer ligger till grund för de standards som används inom 
telekombranschen. Nedan följer en kort presentation av de olika teknikerna. 

3G – tredje generationens mobiltelefoni. 
Tredje generationens mobilsystem kombinerar hög hastighet med Internet protokoll (IP) – 
baserad service.

WCDMA – Wideband Code Devision Multiple Access 
WCDMA är en radioteknik med bredband som ger avsevärt högre datahastighet än alla 
andra typer av radioteknik. 

GPRS – General Packet Radio Service
General Packet Radio Service är en förbättring av de befintliga GSM – och TDMA - 
näten.

EDGE – Enhansed Data for Global Evolution 
EDGE och UMTS är kompletterande 3G tekniker. 

WAP – Wireless Application Protocol 
WAP är en global, öppen standard som ger mobila användare åtkomst till Internettjänster 
genom handhållna enheter. 

Bluetooth - wireless technology
Bluetooth är en öppen standard för trådlös radiokommunikation via kortvåg mellan olika 
enheter.

Dessa tekniker inom mobiltelefonin utvecklas kontinuerligt och gör Ericsson ledande inom 
denna kategori.92

Under hösten 2005 har Sony Ericsson också haft oväntat stora framgångar med sina 
Walkmanmobiler. Det har säkert bidragit till att företaget nu gör ytterligare ett försök att dra 
nytta av Sonys starka varumärken. Cybershot ska i fortsättningen användas på alla mer 
avancerade kameramobiler.93

Det var för övrigt just så det var tänkt när Sony Ericsson bildades för fem år sedan. Företaget 
skulle utnyttja den ena ägarens, Sony, kunskap och ställning inom konsumentelektronik och 
den andra ägaren, Ericssons, position och teknikkunnande inom mobiltelefoni.  

Priser kommer alltid vara avgörande vid köpbeslutprocessen. Från diagrammet som följer kan 
vi se att Nokia uppfattas att ha högsta priser på sina mobiltelefoner.   

92 www.ericsson.se
93 www.sonyericsson.com
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Tabell11. Uppfattningen om priser 

Telekombranschen karaktäriseras idag av en mättad marknad där det är svårt att använda 
priset som ett konkurrensmedel, vilket innebär att man måste söka andra alternativa strategier 
för att överleva. Att Nokia har höga priser på sina telefoner kan förklaras med att produkter 
som Nokia erbjuder har ett pris likaväl som ett värde. Enligt Kotler är priset den summa 
pengar som konsumenten är beredd att betala för att äga eller använda en produkt eller 
tjänsten. Priset är summan av det värde som konsumenten upplever av produkten eller 
tjänsten. För att Sony Ericsson inte ska förlora i konkurrensen tvingas de erbjuda kunderna 
någon form av extra värde. Som vi tidigare nämnt eftersträvar dagens kunder till 
telekomföretagen som ger ”mer nytta för mindre pengar”. Eftersom priserna redan är pressade 
i botten ligger fokus på att attrahera kunderna med hjälp av mervärde, klarar man inte att 
leverera detta extra värde kommer kunderna att gå förlorade.
Sony Ericsson har också fått ett nytt varumärke som uppfattas som mer positivt av kunden. 
De har lyckats skapa mervärde i sitt varumärke och stärkt positionen på marknaden, genom att 
erbjuda mer än bara en ”vanlig” mobiltelefon. Den nya strategin har också gjort så att 
kommunikationen har blivit mer dubbelriktad gentemot återförsäljare och kunder.  

Det har blivit allt svårare att erbjuda marknaden nya modeller med unika funktioner. Nedan 
presenteras diagram om hur ofta respondenter får information om nya modeller av telefoner. 
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Tabell 13. Information om nya modeller. 

Vi kan tydligt se att de flesta respondenterna har satt betyg ”1” som tyder på att det är sällan 
man blir informerad om nya modeller. Men däremot kan vi avläsa från diagrammet att Nokia 
som har bredast utbud lyckas bäst med att nå kunden och informera om nya modeller. Sony 
Ericsson ligger ungefär på samma nivå som andra konkurrenter som Samsung, Motorola och 
Siemens fast har betydligt mindre antal modeller att erbjuda. Det kan förklaras med att Sony 
Ericsson har ökat takten senaste året. Förra året kom 20 nya modeller. I år ska det bli ännu fler 
på den marknad, där de stora tillverkarna växer och de mindre krymper.94

94 http://www.n24.se (18 maj 2006 08:34) 
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Tabell 12. Information om rabatter. 

Diagrammet ovan visar hur respondenter bedömer tillgång till information om rabatter på 
mobiltelefoner, vilket bevisar oss än en gång att priset inte anses vara ett alternativ för 
skapandet av konkurrensfördelar. Som vi har nämnt tidigare är priser redan pressade, 
mobilmarknaden utvecklas snabbt och mindre företag blir bättre och bättre på att lansera nya, 
mindre kostsamma modeller. Nya kommunikationslösningar utvecklas ständigt och äldre 
modeller tappar självklart i värde och blir billigare. Detta kan vara orsaken till att man inte får 
mycket information om prissänkningar, företagen väljer istället att koncentrera sig på att 
stärka sitt varumärke och skapa en positiv image genom att arbeta med produktanpassning 
och skapa mervärde genom bättre design och nya tekniska lösningar.

Nya modeller brukar också presenteras i flera prisklasser och prisskillnaden kan vara stor. 
Målgrupper med olika inkomstnivåer kan tillfredsställas. Exempelvis Nokia har flera modeller 
i lägre prisklass och även modeller med specialiserade design, som skapar ett unikt mervärde 
och riktar sig mot kunder som väljer att betala mycket pengar. Som presenterades tidigare 
ansåg många av respondenter att Nokias telefoner har ett högt pris jämfört med konkurrenter. 
Det kan förklaras med att Nokia lyckades nå höga positioner i kundernas medvetande och 
varumärket anses ge kunder högre status. På så sätt är det både prisstrategier och vertikal 
utvidgning som används. Produkt med specifikt värde ger kunden högre tillfredställelse och 
ger företaget möjlighet att höja priset, men inte minst priset lyfter upp uppfattningen om 
produktens egentliga värde.

För att skapa mervärde använder Sony Ericsson en produktstrategi som går ut på att lansera 
nya produkter med tema ”Kod da Vinci” inför premiär a filmen som var den 19 maj 2006. Ola 
Lilja Molén, nordisk marknadschef på Sony Ericsson säger: 

” – Detta är en stor satsning från Sony Ericsson. Förutom vår närvaro i filmen 
genomför vi omfattande promotionkampanjer i ungefär 25 länder. Vi hjälper till att skapa 
förväntningar inför filmens premiär och erbjuder samtidigt ett spännande mervärde till våra 
kunder.” 95

Det är mycket populärt nu att använda productplacement och event marketing som strategier, 
som säkert ger höga resultat, men samtidigt kan det uppstå negativa associationer hos en viss 
målgrupp om man exempelvis inte tycker om filmen. Dålig kritik om filmen kan sänka 
varumärkets värde och position i kundernas medvetande. Om varumärkes image påverkas 
negativt blir det svårt att höja priser på unika produkter, lägre priser ger en lägre status som i 
sin tur påverkar mervärde. 

För att skapa ett mervärde är det också viktigt att nå kunden på ett effektivt sätt och genom 
rätta kommunikationskanaler. Diagrammen nedan presenterar genom vilka 

95 http://www.newsdesk.se/view_pressrelease.php?id=90587 2006-04-27 

40



kommunikationskanaler respondenterna får information om mobiltelefoner generellt och om 
mobiltelefoner av märke Sony Ericsson. 

Alla varumärken   Sony Ericsson
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Tabell 14 och 15. Kommunikationskanaler. 

Som vi kan avläsa från ovan sprids informationen vanligt genom TV och Internet men oftast 
genom människor, en marknadsföringsstrategi som kallas Word of mouth. 

Word of mouth innebär att budskap om ett företag eller produkt sprids ryktesvägen. 
Budskapet kommuniceras från en person till en annan och uppfattas ofta trovärdigt eftersom 
källan anses objektiv och talar av personlig erfarenhet. Word of mouth har en kraftfull 
inverkan på hur förväntningar skapas hos redan existerande kunder och nya potentiella. 
Spridningseffekten är svår att mäta och varierar mycket mellan olika situationer, men helt 
klart är att negativa erfarenheter tenderar att spridas mycket snabbare än positiva.96

Ur diagrammen kan vi också avläsa olika sociala mönster som finns på marknaden. Vi kan 
framställa att kunder på den ryska marknaden är sociala personer och ofta sprider information 
mellan varandra. Det är många som använder Internet som informationskälla och TV kan 
anses som en viktig kommunikationskanal. Radio kan absolut inte vara en effektiv 
kommunikationskanal för att ge kunden information om nya telefoner som företagen har att 
erbjuda. Som vi hade diskuterat innan kan det förklaras med att företagen inom 
mobilbranschen konkurrerar med inte minst design som tekniska innovationer. Design är 
unikt och ska synas för kunderna. Tidningar och annonser ger mindre intryck än TV- reklam 
eftersom läsaren ska vara villig att anstränga sig att läsa vidare.
Med reklam är det viktigt att den är riktad mot konsumenter. Meddelandet ska vara formulerat 
så att kunden känner att det är just honom/henne företaget vill upplysa.  
Diagrammet nedan visar respondenternas bedömning som anser om Sony Ericssons reklam är 
riktat mot just de som potentiella kunder.  
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Tabell 16. Uppfattning om Sony Ericssons reklam. 

96 Grönroos, C, 1990 

41



De flesta respondenterna tycker inte alls att deras reklam är riktat mot dem. Det kan förklaras 
med att de första reklamkampanjerna för Walkman telefoner var riktade mot yngre 
målgruppen ”Street life style”. Däremot nu satsar Sony Ericsson på en reklamkampanj som 
täcker en bredare målgrupp. Reklamen visar människor med högt livstempo vilket kan 
appliceras på olika målgrupper i storstäder. Samtidigt med slogan ”My Rythm My Music My 
Phone osv.”, framhäver reklamen en kontext som är unik för var och en av kunder. Med en 
sådan typ av reklam skapar företaget närmare relation till kunden, då kunden kan se sig själv 
som huvudperson i sammanhanget.  

Det är viktigt för företag att synas i olika sammanhang för att stärka varumärkes identitet och 
image. Detta kan uppnås med hjälp av sponsring, event marketing, PR och liknande strategier 
som väcker uppmärksamhet i omgivningen, flera associationer uppstår.

Diagrammen presenterar respondenternas bedömning av hur ofta företaget framstår som 
sponsor och hur ofta företaget arrangerar olika events.
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Tabell 17 och 18. Uppfattning om sponsorskap och eventmarketing.  

En av de stora evenemang där Sony Ericsson framstod som en av sponsorer var ”Kreml Cup”, 
en stor tennis turnering. När det gäller event marketing är det relevant att ta upp Sony 
Ericssons lansering av ny concept store, där människor blev erbjudna att ta bilder med Sony 
Ericssons mobiltelefoner och skriva ut de direkt med fotoskrivare. På så sätt skapas en positiv 
image vilket ger bättre grund för mervärdeskapandet. Som vi ser från ovan används inte de 
strategier ofta.

Olika events i samarbete med återförsäljare är viktigt. Kunden deltar indirekt i samarbetet när 
denna köper en tjänst eller produkt, men även genom sökandet av information. Kundens 
uppträdande och intresse sprids via säljarna vidare i nätverket vilket är positivt eftersom alla i 
företaget bör vara medvetna om kundens behov. Graden av samverkan med kund och 
leverantörer är hög vilket leder till goda förutsättningar för att skapa mervärde.  

Förutsättningarna för att kunna leverera mervärde ligger i att ha en god samverkan, en 
kompetent och serviceminded personal som verkar i en god motiverande arbetsmiljö. Detta 
innebär att återförsäljarna inte får se kompetensutveckling och motivationsstimulerande 
åtgärder som en kostnad. Idag ligger kundens behov i fokus, därför måste företagen ha en 
kompetent och motiverad personalstyrka som på ett effektivt sätt kan identifiera och 
tillgodose dessa behov.
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Servicenivå vid köpet   Servicenivå vid hantering

Tabell 20 och 21. Uppfattning om servicenivå. 

Ovan presenteras respondenternas uppfattning om servicenivå i olika sammanhang. Som vi 
ser är de flesta kunder nöjda med servicen vid själva köptillfället, men när det gäller servicen 
vid hantering av produkten, blev resultatet ganska utspritt.

Företaget ska ge god service till kunder, servicen ska vara ändamålsenlig och leda till ökad 
behovstillfredsställelse för kunderna. Företaget ska erbjuda en god tillgänglighet och hålla vad 
de lovar i serviceåtaganden och liknande. 
För att få en bild av kundernas nöjdhet med företaget är det viktigt att Sony Ericsson gör 
kundundersökningar som belyser detta. Genom att fråga kunder om deras attityder till 
företaget får man en bild av hur de upplever företaget. Resultaten av kundundersökningar av 
olika slag ger en bra bild av kundernas upplevelse av varumärke och kan då tjäna som 
utgångspunkt i företagets arbete med att öka sin service till kunderna. En bra 
kundundersökning kan även ge vägledning beträffande vilka insatser som ger önskade 
effekter.
Nedan presenteras diagram som besvarar frågan: ”Har det hänt någon gång att Sony Ericssons 
representanter stoppar er på gatan eller kontaktar er på telefon för att få veta er åsikt?” 
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Tabell 19. Uppfattning om marknadsundersökningar. 

Resultatet som framgår är att respondenter har aldrig blivit frågade av företagets 
representanter. Vi kan inte konstatera att Sony Ericsson inte genomför kundundersökningar, 
utan antar istället att det är bara våra respondenter som var på fel plats vid fel tidpunkt eller att 
företaget genomför kundundersökningar på annat sätt.  

En viktig aspekt av service är att Företaget har nöjda kunder. Genom att mäta kundnöjdhet 
kan företaget få en helhetsbild av hur kunderna upplever företaget.
Digrammet nedan presenterar kundernas associationer när de hör om Sony Ericsson som ett 
varumärke. 1 – negativa, 5 – positiva.
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Tabell 22. Associationer om Sony Ericsson som ett varumärke. 

Ett märkes associationer är tillgångar som kan särskilja produkten, de ger kunden en 
anledning att handla, de skapar förtroende, de påverkar känslorna för en produkt och 
användningen av denna samt att de lägger grunden för fortsatt utveckling av märket. Dessa 
saker skapar tillsammans en rejäl fördel för märket. En märkesassociation är något som direkt 
eller indirekt i konsumentens medvetande förknippas med ett speciellt varumärke. Som vi ser 
från diagrammet har Sony Ericsson kunder/potentiella kunder väldigt positiva associationer 
om varumärket. Företaget har lyckats skapa förtroende för sina produkter, det vill säga 
varumärke.   
För att få en överblick om vad konsumenterna anser om ledande företag inom mobilbranschen 
generellt har vi frågat de om vilken märke de skulle föredra om de fick möjlighet att välja en 
mobiltelefon.
Resultat presenteras nedan. 
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Tabell 23. Vilket varumärke föredrar kunder. 

Trots positiva associationer om Sony Ericsson som ett varumärke föredrar de flesta 
respondenter Nokias mobiltelefoner. Det kan förklaras med att Nokia länge har varit på 
marknaden och har lyckats bygga upp mer positiv image kring sitt varumärke. Sony Ericsson 
ligger på andra plats och är nära Samsung medan Motorola är fyran. Som vi har analyserat 
tidigare har Nokia lyckats skapa ett högt mervärde när det gäller design, sortiment, kvalité. 
Sony Ericsson lyckas skapa ett mervärde men kanske inte riktigt ”det lilla extra” som kan ge 
företaget högsta position i kundernas medvetande.  

Det vi har analyserat kan vi applicera på vår modell som presenteras i teoretiska syntesen. 4P 
ligger som grund för vår modell. Analys av resultat som vi har fått från vår undersökning 
presenterar hur företaget kan skapa mervärde för sina produkter genom produktanpassning, 
prisstrategier, marknadsföringsanpassning och service och därmed resultera i en positiv 
image. Resultatet som vi har fått visar i vilken mån företaget använder sig av de 4 P: na. 
Värden som vi har fått om produktsortiment, design, kvalité och tekniska egenskaper ska 
appliceras på ”produktanpassning” i vår syntes. Utifrån dessa värden kan vi se vilka strategier 
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inom produktanpassning berörs. Vi har nämnt vertikal utvidgning som påverkar uppfattning 
om produktsortiment, linjeutvidgning som påverkar uppfattning om produktens viktiga 
attribut, samt Co-branding som påverkar uppfattning om kvalité.  
Produktstrategier påverkar priset. Lägre pris resulterar i att kunden får ett konkret värde i form 
av pengar, men samtidigt kan det påverka varumärkes status negativt. Högre pris resulterar i 
att kunden uppfattar varumärke som högklassig men samtidigt begränsas målgruppen.  
Värden som vi har fått om informationsflöde och kommunikationskanaler berör påverkan som 
i vår syntes benämns ”Marknadsföringsanpassning”. Där har vi nämnt strategier som 
advertising, sponsorskap och event marketing, som är viktiga för värdeskapande, då företaget 
syns oftare i olika sammanhang och uppfattas som populär.
Sista ”P” som vi har undersökt är service. Där presenteras kundernas uppfattning om 
servicenivå. Starkt samarbete med återförsäljare och andra aktörer i nätverket resulterar i 
bättre informationsflöde till kunder och skapar högre mervärde genom servicedifferentiering. 
De fyra punkter som vi har beskrivit påverkar företagets image vilket i sin tur ligger i grund 
för mervärdeskapande. Företag med positiv image uppfattas av kunder som ett som skapar 
högre mervärde. 
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6. Slutsats och diskussion  

I detta kapitel presenteras de slutsatser som vi har kommit fram till genom analysen. 
Slutsatserna kompletteras med egna kommentarer gällande resultatet.

I denna studie har vi ämnat besvara följande frågor. 

Vilken uppfattning har kunder om Sony Ericsson som ett varumärke 
jämfört med konkurrenter?
Hur kan Sony Ericsson expandera och skapa mervärde kring sina 
produkter på ett kostnadseffektivt sätt?  

Kundernas uppfattning om Sony Ericsson som ett varumärke påverkas av olika aspekter som 
presenterades i föregående kapitel. En av de viktigaste egenskaper är design där Sony 
Ericsson låg på ungefär samma nivå med konkurrenterna. En klar vinnare inom design blev 
Nokia som länge har satsat på denna egenskap. Sony Ericssons telefoner har länge varit 
likformiga vilket bör förändras eftersom bättre design kan ge företaget fler nöjda kunder och 
högre status. Om vi anser sms – funktionen som en självklar egenskap hos en mobiltelefon, 
framgår från vår undersökning att det är design som väger tyngst bland de andra viktiga 
egenskaperna i kundernas uppfattning. Bra design kan även täcka nackdelar hos produkter 
som kunden i annat fall skulle bedöma som avgörande.  
Genom att satsa mer på designutveckling kan Sony Ericsson skapa ett högt mervärde, vilket 
kommer att förbättra företagets image och därmed höja bedömningen när det gäller andra 
egenskaper som exempelvis tekniska egenskaper där Sony Ericsson presenterar alltid 
högteknologiska lösningar men uppfattas ge lägre mervärde än Nokia. Även uppfattningen 
om produkternas kvalité kommer att påverkas positivt, eftersom varumärke med en positiv 
image förväntas erbjuda bättre kvalité. 
Produktsortiment är något Sony Ericsson bör förbättra. Fler modeller kommer att täcka fler 
målgrupper, vilket i sin tur stärker varumärkes image och ger bättre grund för 
mervärdeskapande, samt lättar trycket från konkurrenter som har betydligt bredare sortiment. 
Det är också viktigt att presentera produkter i olika prisklasser. Det är fortfarande många i 
Ryssland som har låg inkomst och modeller med enklare funktioner men bättre design kan ge 
många nya kunder, samt ger ett konkret värde i form av mer tillfredställelse till lägre pris. Inte 
minst är det viktigt att presentera dyrare modeller med specifik värde, exempelvis nyare 
tekniska egenskaper eller unik design vilket kommer att ge varumärket högre position i 
kundernas medvetande.  
Att synas i olika sammanhang kan vara avgörande. Att framstå som sponsorer och använda 
sig av event marketing och PR kampanjer leder till bättre kännedom om varumärket samt 
skapar förtroendet hos kunder. När det gäller event marketing bör företaget ha tätare 
samarbete med återförsäljare. Olika aktiviteter ger bättre informationsflöde om företagets 
vision och mål som kommer att förmedlas till slutkonsumenter och förbättrar uppfattningen 
om servicenivå vilket i sin tur ökar antal tillfredsställda kunder. Parallellt kan man genomföra 
olika kundundersökningar som är viktiga för utveckling av både företagets och 
återförsäljarnas verksamhet. 
Ovanstående strategier är också bra att använda eftersom man kan tydligt se att information 
sprids ofta genom Word of mouth vilket kan vara minst lika effektivt som andra 
kommunikationskanaler fast kräver mindre resurser. 
När man använder sig av reklam är det viktigt att uppmärksamma på budskapet som 
förmedlas. Reklam som inte når till kunder eller förmedlas genom felaktiga kanaler kan 
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betraktas som onödiga kostnader. Vilseledande budskap kan även skada företagets image som 
kan leda till förlorade målgrupper som kan vara svåra att få tillbaka.

6.2 Kritik på eget arbete   

Vi är medvetna om att det kan vara svårt att dra några generella slutsatser, då vi endast har 
genomfört kundundersökning. För rättvisare bild skulle vi ha intervjuat personer som är 
anställda på företaget. 
Urvalsmetoden som vi har valt är snöbollsmetoden vilket medför att vi hade svårt att 
kontrollera själva processen, då respondenterna fick svara på våra frågor. Det är också svårt 
att bedöma bortfall i vår undersökning.  
Eftersom vi hade endast 100 svar på vår enkät och begränsade oss till två städer blir det svårt 
att betrakta urvalet som representativt. 
En stor svaghet med vårt arbete är att det inte gick att göra några djupintervjuer med anställda 
på företaget som kunde ge oss bättre uppfattning om företagets marknadsföringsstrategier, 
och kunde ge oss möjlighet att på ett djupare sätt applicera utvalda teorier på vår fallstudie.     

6.3 Förslag till vidare forskning 

Eftersom vi använt ett kundperspektiv och endast analyserat de tankegångar och perspektiv 
kring värdeskapande utifrån konsumenternas uppfattning, anser vi att det finns ett stort 
utrymme för vidare forskning.

Det skulle vara intressant att undersöka hur pass väl företaget anpassar 
marknadsföringsstrategier i verkligheten, d.v.s. titta på hur de arbetar med att skapa mervärde. 
Genom att genomföra intervju med anställda på företaget kan man undersöka om kunden 
delar företagens uppfattning om vad som skapar värde? Utifrån en GAP analys skulle man 
kunna jämföra detta, vilket vi anser vara väldigt relevant.

Det skulle även vara intressant att undersöka personalens syn på dessa strategier och hur de 
uppfattas inom företaget. Deras överlevnad borde vara ännu mer intressant ur ett 
konkurrensperspektiv, då de har helt andra ekonomiska förutsättningar och resurser för att 
skapa mervärde.
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8. Bilagor 
8.1 Enkätundersökning 

Marknadsundersökning Sony Ericsson Mobile Communications 

1.  Kön    a)  Man

                b)  Kvinna 

2.  Ålder        a)   under 18

                       b)  18-25 

                       c)    26-35 

                       d)    36-45 

                       c)   45 och äldre 

3.  Inkomst 

          a)  oregelbundet inkomst   

          b)  regelbundet lågt inkomst 

          c)  stabilt medel inkomst 

          d)  högt inkomst      

4. Hur länge har ni använt mobiltelefoner? 

                   a)   10 år och längre

                   b)   5-10 år 

                   c)   3-5 år 

                   d)   1-3 år 

                   e)   Mindre än ett år

                   f)   Överväger att köpa 

5. Vilket märke av mobiltelefon använder ni ? 

a) Sony Ericsson 

                  b)  Nokia 

                  c)  Motorola

                  d)  Siemens 

                  e)  LG 

                  f)  Samsung 

                  g)  Annat 
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6. Vad tycker Ni om telefonernas design ? Sätt ett värde från 1 till 5. 

                                                            1     2    3    4    5    6-Vet ej 

a) Sony Ericsson 

              b)      Nokia 

              c)       Motorola

              d)       Siemens 

              e)       LG 

              f)       Samsung 

              g)       Annat 

7. Vilka funktioner är avgörande för er vid köp av en mobiltelefon? Ge max 3 alternativ

              a)     SMS

               b)    GPRS 

               c)   Kamera 

               d)    Radio 

               e)   MP3 

               f)    Spel 

               g)    Design 

               h)   Bluetooth 

8. Vad tycker Ni om telefonernas tekniska egenskaper? Sätt ett värde från 1 till 5. 

                                                            1     2    3    4    5    6-vet ej 

                 a)    Sony Ericsson

                 b)    Nokia 

                 c)    Motorola

                 d)    Siemens 

                 e)    LG 

                 f)    Samsung 

                 g)    Annat 
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9. Vad tycker Ni om kvalité? Sätt ett värde från 1 till 5. 

                                                            1     2    3    4    5    6-vet ej 

               a)      Sony Ericsson

               b)      Nokia 

               c)      Motorola

               d)      Siemens 

               e)      LG 

               f)      Samsung 

               g)      Annat 

10. Vad tycker Ni om produktsortiment ? Sätt ett värde från 1 till 5. 

                                                            1     2    3    4    5    6-vet ej 

               a)      Sony Ericsson

               b)      Nokia 

               c)      Motorola

               d)      Siemens 

               e)      LG 

               f)      Samsung 

               g)      Annat 

11. Vad tycker ni om priser? Sätt ett värde från 1 till 5.   1 – låg,  

5 - hög

                                                            1     2    3    4    5    6-vet ej 

               a)      Sony Ericsson

               b)      Nokia 

               c)      Motorola

               d)      Siemens 

               e)      LG 

               f)      Samsung 

               g)      Annat 
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12. Hur ofta får Ni information om rabatter på mobiltelefoner? 1 – sällan, 

5 – ofta. 

                                                            1     2    3    4    5    6-vet ej 

             a)        Sony Ericsson

             b)        Nokia 

             c)        Motorola

             d)        Siemens 

             e)        LG 

             f)        Samsung 

             g)

13. Hur ofta får Ni information om nya modeller av telefoner? 1 – sällan   5 – ofta. 

                                                            1     2    3    4    5    6-vet ej 

              a)       Sony Ericsson

              b)       Nokia 

              c)       Motorola

              d)       Siemens 

              e)       LG 

              f)       Samsung 

              g)       Annat 

14. Genom vilka kanaler får ni oftast information om mobiltelefoner? (max 3 alternativ) 

a) TV

            b)    Radio 

            c)    Tidningar 

            d)    Annonser 

            e)    Flyers 

            f)    Människor ni känner 

            g)   Internet 
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15. Genom vilka kanaler får Ni information om telefoner från Sony Ericsson? 

a) TV

            b)    Radio 

            c)    Tidningar 

            d)    Annonser  

            e)    Flyers 

            f)     Människor ni känner 

g)    Internet 

16. Anser Ni att Sony Ericssons reklam är riktad mot just er som potentiella kunder? 

Sätt ett värde från 1 till 5. 

Nej                                          ja 

17. Hur ofta ser Ni att Sony Ericsson framstår som sponsorer? Sätt ett värde från 1 till 

5.

aldrig                                     alltid 

18. Hur ofta får Ni veta om olika events arrangerade av Sony Ericsson? Sätt ett värde 

från 1 till 5. 

sällan                                  ofta 

19. Har det hänt någon gång att Sony Ericssons representanter stoppar er på gatan eller 

kontaktar er på telefon för att få veta er åsikt? Sätt ett värde från 1 till 5. 

Aldrig                                   ofta 

20. Hur bedömer Ni servicenivå vid köp av en mobiltelefon? Sätt ett värde från 1 till 5. 

låg                                 hög 

21. Hur bedömer Ni servicenivå vid hantering av en mobiltelefon? Sätt ett värde från 1 

till 5. 

låg                                    hög 
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22. Vilka associationer uppstår hos er när Ni hör om Sony Ericsson som ett varumärke? 

Sätt ett värde från 1 till 5. 

negativa                                positiva 

23. Om ni hade fått möjlighet att välja en mobiltelefon nu, vilket märke skulle Ni 

fördra?

a) Sony Ericsson 

                 b)    Nokia 

                 c)    Motorola

                 d)    Siemens 

                 e)    LG 

                 f)    Samsung 

                 g)    Annat 
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