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som var direkt inblandade och på alla sätt hjälpt mig att skriva denna uppsats.  
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Sammanfattning 

Uppsatsens titel: Branding av tvättmedlet ”Älg” 

Uppsatsens frågeställning: Hur byggs starka varumärken av tvättmedel för den ryska 

konsumenten i S:t Petersburg? Vilka svårigheter förväntas vid lansering och marknadsföring av 

en ekologisk produkt på marknaden i S: t Petersburg? Vilka element vägs in i starka 

varumärken?  

Författare: Alexander Bolos 

Institution: Södertörns Högskola 

Inledning 

Ett varumärke är en betydelsefull del av ett företag. Genom detta arbete vill jag visa hur man 

bygger upp ett varumärke samt vad som krävs för att bli ett framgångsrikt varumärke. 

Syfte 

Syfte med föreliggande arbete är att beskriva utformning av ett nytt varumärke av tvättmedel 

samt lansering på marknad i S:t Petersburg. 

Metod 

Under denna uppsats har jag använt mig av en kvalitativ metod med blandning av induktion och 

deduktion, därför kan det även anses som en abduktiv metod. Empirin som presenteras i 

uppsatsen innehåller intervjuer med specialister inom marknadsföring och varumärkesbyggandet 

samt några artiklar om marknadssituation i Ryssland inom hushållskemi området.  

Slutsats 

Målet var att skapa ett djup i förståelse kring varumärken. I den avslutande delen beskriver jag 

och drar paralleller mellan det empiriska och teoretiska materialet. I resultat analysen presenterar 

jag den slutsats som jag har kommit fram med egen vision på hur jag tänker tvättmedel ”Älg” 

ska se ut. Avslutningsvis ger jag några kommentarer om hur ett varumärke bör byggas.  
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1. Inledning 

 I inledningen introduceras läsare till vad som läggs i fenomenet varumärke. Jag försöker även 

ge läsaren en inblick i vad som utgör ett varumärke. Jag kommer att diskutera kring problem 

som kan uppstå vid skapandet samt lanseringen av ett varumärke på marknaden. I 

problemdiskussionen kommer ni som läsare ha en inblick i hur arbetet kommer att struktureras i 

fortsättningen. Inledningskapitlet kommer att avslutas med syfte för denna uppsats.  

 

1.1 Bakgrund 

Varumärke omger oss överallt, oavsett om det är shopping resa eller när vi tittar på TV. 

Varumärken har kanske blivit en del av vår vardag, kläder, bilar, mobiltelefoner och så man kan 

räkna till oändlighet. Varumärken är inget vi som människor kan avsäga oss ifrån, de omringar 

oss hela tiden som en naturlig del i vårt samhälle. Varumärkesbegreppet har under senare år fått 

ett stort genomslag och uppmärksamheten för varumärke och vad det kan representera har ökat 

starkt, inte minst på grund av att företag med starka varumärken medfört ett ”överpris” på 

marknaden. Detta händer genom att framgångsrika märken skapar starka, positiva och varaktiga 

intryck på konsumenten genom marknadskommunikation och som associeras med psykologiska 

känslor, inte endast den funktionella användningen. 

Ett framgångsrikt varumärke är ett fenomen som inte uppstår ur tomma intet, för att bygga ett 

varumärke krävs det ett mödosamt jobb, stora investeringar och tid. Allt detta sker med hjälp av 

en metod som innebär många olika delar vilka kompletterar varandra med syftet att bli ett starkt 

varumärke. Metod som marknadsförare och detaljister använder för att hjälpa kunder att skilja 

mellan olika erbjudande på marknaden kallas för ”branding”. Ordet ”branding” betyder efter den 

skandinaviska ordstammen, att bränna, dvs. bränna in ett märke på något, exempelvis boskap, för 

att demonstrera äganderätt och/eller att man har tillverkat något.
1
  

Ett varumärke är egentligen inget annat än en symbol, men en symbol med enorm potential. 

Symbolen kan utryckas på många olika sätt, det kan representera många olika värdedimensioner 

och det är något som företaget sköter och bygger eller exploaterar och negligerar. Men 

oberoende av hur man laddar varumärket så förblir det en symbol för ett företag (som British 

Airways), en produktgrupp (BMW:s 5-serie), en enstaka produkt (en Mars-chokladbit), en 

individ (Michael Jackson, artisten), en grupp människor (McKinsey, konsultföretaget), ett antal 

servicetjänster (Hertz biluthyrning), eller en kombination av flera eller alla dessa uttryck.
2
  

Ett bra varumärke är en indikator på förtroende. Att bygga förtroende är en betydelsefull del av 

ett framgångsrikt varumärke inte bara ur leverantörens synvinkel utan också ur kundens 

perspektiv.  

                                                           
1
 Torsten H. Nilson, Ladda ditt varumärke – strategier och praktiska råd. Sid21 

2
 Torsten H. Nilson, Ladda ditt varumärke – strategier och praktiska råd. sid 17  
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Att bygga ett varumärke är en helomfattande process som inkluderar alla delar av ett företag. Det 

går inte att ignorera den interna processen, den är viktig eftersom den lägger grunden för de 

externa aktiviteterna. Helhetssynen är en förutsättning för att kunderna ska få en konsekvent bild 

av varumärket, oberoende av vem och vad för företaget som man är i kontakt med.   

Under existensen av begreppet varumärke som fenomen har förändrats mycket. En av 

anledningarna som bidrog till förändringen är miljösituationen i världen. Det är ingen hemlighet 

att miljön idag upplever svåra tider. På fler och fler marknader blir miljön en konkurrensfaktor. 

En kategori företag som intresserat sig för ovanstående är de som har miljön som mission. De 

”gröna” företagen blir fler och fler. Ofta väljer företagen att driva miljöarbetet enligt principerna 

för miljöledning enligt den internationella standarden ISO 140 001 samt EU:s förordning EMAS 

(Eco-Management and Audit Scheme).
3
 Många företag bygger sitt varumärke kring 

miljötänkandet. Filosofin av dessa företag är till stor del att vara miljövänlig och första steg i 

denna riktning är att upprätta en särskild miljöpolicy, dvs. ett dokumenterat och offentligt 

deklarerat förhållningssätt till organisationens miljöpåverkan.  

Regeringarna i de utvecklade länderna aktivt stöder ECO företag eftersom det hjälper till att 

stärka den inhemska marknaden, öka exporten och hjälper till att lösa ekonomiska och 

miljömässiga problem. Med tanke på den ryska marknaden i det inledande skedet av utveckling 

visas tydlig dominans av importerade produkter och utländska aktörer som erbjuder miljö-

premiumklassiga produkter till höga priser. Stort hinder för utvecklingen av denna marknad i 

Ryssland är bristen på statliga normer för ekologiska produkter. Brist på standarder och 

certifiering av ekologiska produkter som är harmoniserade enligt internationell standard. Bristen 

på en tydlig definition av "miljövänlig produkt" och otillåten massmärkning leder till 

missförstånd av själva begreppet av konsumenter.
4
 

Marknaden för hushållskemikalier är inget undantag i detta fall. När ”den nya Ryssland” 

öppnade sina gränser till västvärlden dök importerade hushållsprodukter upp, stora västerländska 

bolag hade förvärvat några ryska fabriker och etablerade sin egen produktion. Inhemska 

producenter i sin tur försökte svara på den uppkomna konkurrensen. Allt detta förutbestämde 

mångfald och olika sortiment. Redan idag finns det över 700 typer av produkter för hushåll på 

den ryska marknaden.
5
 Men tyvärr bara en liten del av dessa produkter uppfyller miljönormerna 

för de ledande europeiska länderna. I detta avseende Ryssland ligger långt efter sina 

västeuropeiska kollegor.  

Uppkomsten av importerade produkter gav konsumenterna ett brett urval, förmågan att ge 

företräde till det uppskattade varumärket. Således, på den ryska marknaden för 

hushållskemikalier uppstod hård konkurrens mellan tillverkare, vilket inte slutar förrän nu. 

Medan ekologiska tvättmedel aldrig fick någon plats på den ryska marknaden på grund av flera 

skäl som jag nämnde ovan. Det tog ca 20 år för att rysk konsument skulle uttrycka sitt intresse 

för sådana produkter.  

I den ryska analytiska journal "The Office" N´49 fann jag en mycket intressant intervju av en 

expert om hushållskemi, Roman Averov, som är nuvarande chef för det ryska hushållskemiska 

                                                           
3
 Rosman Jahja, M.Sc. Environmental Management and Policy 

4
 Magazine "Marketing in Russia and abroad" N6 / 2004, Gorshkov D.V 

5
 “The Office” N”49 sid 15 
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företaget ”Spring”.
6
 I den här artikeln, berättar han om situationen på marknaden för 

hushållskemikalier, nämligen om dem konventionella hushållskemimedel som används av 

majoriteten i Ryssland.  

Roman Averkov – Idag fortsätter den stadiga ökningen av den ryska marknaden för 

hushållskemikalier. Ökad omsättning i storleksordningen 20 % per år tas för givet, medan för EU 

2-3 % är ett enastående resultat. Men många experter är överens om att med tiden, kommer 

ökningen av omsättning att sakta ner…  

Ökning av marknadstillväxten högre än volym, detta beror på flera faktorer: befolkningens 

välfärd och som ett resultat - konsumenternas intressen övergår till dyrare varor, 

försäljningspriser (på grund av de stigande bränslepriserna). Marknaden växer inom alla 

segment, samt förbättrar produktkvaliteten. Produktion och försäljning av tvätt-och 

rengöringsmedel fortsätter på senare år att hålla sin position på utvecklingen, samt stabiliteten på 

marknaden på grund av behovet av produkten för konsumenterna förblir oförändrad.  

Under den ekonomiska krisen 2009 har många tillverkare varit tvungna att minska produktionen 

som en följd minskade produktionsvolymen av hushållsprodukter i Ryssland med 2 % år 2009. 

År 2011 började situationen förändras som resulterade till att tillväxten av produktionen ökade 

med 4 % per år.  

Genom att bedöma effekterna av krisen kan man se att konsumenterna kommer att fortsätta att 

köpa hushållsprodukter, det är endast dem dyra och mycket specialiserade medlen som minskat i 

försäljning. Medan position för universella produkter har blivit mer fördelaktigt.
7
 

Hushållskemiska produkter är något vi köper konstant oberoende av ekonomisk situation, och 

potentialen i denna marknad är ganska hög. En av utmaningarna liksom i alla andra 

marknadsförhållanden är att vara konkurrenskraftig och tillgänglig för konsumenten.  

I denna uppsats kommer jag att presentera eget märke av ekologiskt tvättmedlet ”Älg” som inom 

en snar framtid kommer att lanseras på den ryska marknaden, nämligen i S:t Peterburg. Jag 

kommer även att tillbringa en viss analogi mellan ekologiska och konventionella tvättmedel för 

att bättre förstå essensen av konsumentbeteende och spelregler på den ryska marknaden. I 

varumärkesbyggandet ska jag försöka följa alla rekommendationer och krav för att uppnå önskad 

effekt att ha ett starkt och framgångsrikt varumärke.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Varje ny produkt i skedde av sin livscykel är i färd med introduktion på marknaden. Detta 

föregås av åtgärder för att utveckla konceptet med själva produkten. På grundval av tillgängliga 

marknadsföringsverktyg kan man ge försäljningsprognoser som brukar baseras på identifiering 

av potentiella försäljningen med pessimistiska och optimistiska resultat. Marknadsföring inför i 

sig stora kostnader och även höga förväntningar, just därför bör företaget vara mycket försiktig i 

sina handlingar. Underskattning av konkurrenter kan dra med sig stora förluster i form av pengar, 

                                                           
6
 “The Office” N”49, http://www.kanzelaria.ru/ 

7
 ”The Office” N”49, sid 17 
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förtroende för bolaget och dess investerare, detta kan vara ännu mer dramatisk än en ekonomisk 

förlust.  

Problemet med nya produkter är att fånga uppmärksamheten hos konsumenten och ha förmåga 

att sticka ut ur den enorma massan. Att väcka uppmärksamhet hos konsumenten kan vara en 

komplicerad uppgift. Exempelvis, marknad för hushållkemi som är väldigt mättad med olika 

rengöringsmedel och tvättmedel är inte alltid medföljs av positiva konsekvenser, ett stort utbud 

kan även bidra irritation hos konsumenten. Köpare kan ofta gå vilse i ett så brett utbud, och på så 

sätt gör konsumenten sitt val till förmån för de beprövade produkterna. Det enorma flödet av tv-

reklam och aggressiv marknadsföring av de stora tillverkarna i Ryssland skapar lojalitet till 

konsumenterna vilket är svårt att bryta mot.  

Man kan även prata om marknadsförarens och designers kompetens och skicklighet som erbjuder 

en mängd olika lösningar till eventuella kundernas problem. Exempelvis det svenska företaget 

Herdins Färgverk AB
8
 som har sin verksamhet inom ytbehandling, textilvård, kemitekniska 

hushållsprodukter och kroppsvård kom med ett budskap ”Vit tvätt, vitt Samvete”. Två till synes 

oförenliga budskap: vit tvätt, vitt samvete. Ett originellt, enkelt budskap.
9
 Med detta exempel 

ville jag visa att den kreativa komponenten är mycket viktigt för att locka köpare. 

Uppfinningsförmåga är ett huvudstycke av metoden ”branding”, man bör söka lösningar som kan 

överraska konsumenten med ett originellt och unikt slag. 

Ett av de största problemen i min mening, är att välja rätt strategi för skapande och utveckling av 

det nya märket. Vilka egenskaper ska ha en produkt ha? Vilket intryck har en produkt till en 

potentiell köpare? Vilka associationer väcker en produkt? Vilka är de distinkta kvaliteter av 

produkten, varför denna produkt och inte någon annan? Ett sådant bagage av frågor inträffar 

varje företag som startar sin verksamhet, det är mycket viktigt att bestämma vektorriktningen för 

företaget från start av utvecklingsskede.  

Varumärkesbyggande blir allt viktigare och anledningen till varför man uppmärksammar 

processen att bygga ett varumärke är en otrolig mängd av kommersiella budskap. Det har 

rapporterats att en genomsnittlig invånare i USA exponeras för cirka 3000 kommersiella budskap 

per dag. Det är kanske inte samma siffra i andra delar av världen men man kan lugnt anta att i de 

flesta länder med ”kommersiell infrastruktur” ligger denna siffra på 1000-2000 kommersiella 

budskap per dag. För hundra år sedan kunde vi inte tro att ett sådant antal olika kommersiella 

budskap på en dag är möjligt, men i dag är det helt normalt.  

 För 20 år sedan innehöll en genomsnittlig europeisk dagligvarubutik av 3000-5000 artiklar, till 

skillnad från i dag har antalet ökat på allvar, vilket är cirka 20 000 - 25 000 artiklar. Med andra 

ord, den genomsnittlige konsumenten, vid sin inköpsrunda, har att ta ställning till fyra till åtta 

gånger så många erbjudanden som för 20 år sedan och det förklarar saken att kunderna behöver 

helt enkelt hjälp med att klara av detta överflöd av alla de olika produkter som erbjuds. En 

liknande situation uppstår i Ryssland, en marknad med en massa olika märken. Bland dem finns 

både globala varumärken och varumärken som mindre kända.  

                                                           
8
 http://www.herdins.se/start 

9
 Sten Albertsson Olof Lundqvist, Bonniers marknadsföring 2:a upplagan, sid 239 
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Minskande produktdifferentiering. Även om tendenser mot produktnivellering är mycket 

långsammare än de flesta experter förutsagt, och det fortfarande finns en mängd olika sätt att 

göra en produkt eller tjänst bättre än en annan, så är det utan tvivel att skillnaden mellan det 

”dåliga” och ”bra” alternativet i de flesta marknadssektorer har minskat avsevärt. Till exempel 

inom bilindustrin är numera märken Skoda, en gång i tiden uppskattad son den absoluta botten, 

enligt de flesta bil experter och motorjournalister. Naturligtvis så är inte en Skoda detsamma som 

om vi sägen en BMW, men skillnaden är betydligt mindre än för 30 år sedan. Detta har två 

konsekvenser. Den första är att eftersom skillnaderna är mindre och ej så märkbara så måste man 

anstränga sig mera för att differentiera sin produkt, och för att klara av det så behövs det ett 

varumärke. Den andra är att eftersom de konkreta aspekterna av en produkt eller tjänst har blivit 

allt mer lika så ökar betydelsen av de abstrakta värdena, symboliserade av varumärket.  

I tillägg till de abstrakta värdena kom ett miljötänkande som spelar nu en viktig roll i den 

moderna världen. Volvo har varit en företrädare för ”den gröna billtillverkaren” och har också 

spelat en ledande roll inom sin industri när det gäller organisatorisk förändring, med målet att 

förbättra den ekologiska prestationen. Volvos sociala principer utvidgades sakta till ett 

engagemang för säkerhet i tillverkningsprocesser och miljöförhållanden. Detta har lett till en rad 

tekniska förändringar som är inriktade på att förbättra ekologisk prestation. Kombinationen av 

katalysatorer och Volvos Lambdasond syresensorteknologi tar bort omkring 95 % av de skadliga 

beståndsdelarna från bilavgaserna.
10

  

På grund av denna utveckling bör alla företag kunna prestera och bygga bra relationer med sina 

kunder genom sitt varumärke samt ha miljöfrågor i fokus när det gäller produktion och andra 

delar av organisationen. På ett sätt som gör att kunderna blir intresserade av att köpa dess 

produkt/tjänst. Det handlar även om överlevnadsstrategi att bestämma sig för hur man bäst laddar 

sitt varumärke vilket symboliserar företagets aktiviteter i framtiden. Problemets innebörd 

kommer jag att visa genom att lägga fram teorier om vad varumärken innebär och vad som ingår 

i detta fenomen. För vissa betyder det kanske ingenting att ha ett speciellt varumärke på 

produkterna/tjänsterna och förstår kanske inte värdet av att konsumera ett visst varumärke. 

 I dagens samhälle förekommer varumärken runtomkring oss hela tiden, det ligger i tiden att de 

uppvisas för oss för att vi ska handla mer. Jag hoppas att genom denna studie öka läsarens och i 

främsta rummet eget intresse och förståelse ytterligare för företeelsen varumärken. 

 För att mer fullständigt avslöja arten av problemen har jag ställt några grundfrågor. Specifikt är 

problemet på följande sätt:  

– Hur byggs starka varumärken av tvättmedel för den ryska konsumenten i S:t Petersburg? 

– Vilka svårigheter samt perspektiv förväntar vid lansering och marknadsföring av en ekologisk 

produkt in på marknaden i S: t Petersburg? 

– Vilka element vägs in i starka varumärken?  

                                                           
10

 Grön marknadsföring. Ken Peattie sid. 237 
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 Arbetet kan delas upp i två delar: en teoretisk och praktisk rekommendation. Det första kapitlet i 

detta arbete innehåller teoretiska beräkningar relaterade till sådana begrepp som varumärke, 

beskrivs i detalj i processen för att skapa varumärke är en grundläggande översikt.  

 Den andra delen beskriver resultaten av en marknadsundersökning på grundval av det material 

som samlats in. De presenterade resultaten erhålls utifrån uppgifter som samlats in under studien. 

 

1.3 Avgränsning 

I denna uppsats kommer jag att undersöka eventuella egenheter vid framtagning av produkten på 

marknaden i S:t Petersburg samt beskriva rådande marknadssituation för hushållskemikalier. 

Förutom det ska jag avslöja metoder som används för främjande av en ekologisk produkt på en 

ny marknad. 

 

1.4 Syfte 

Syfte med föreliggande arbete är att beskriva utformning av ett nytt varumärke av tvättmedel 

samt lansering på marknaden i S:t Petersburg. 
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2. Metod 

 I detta kapitel kommer jag att behandla frågor kring hur jag har gått tillväga för att genomföra 

denna undersökning. Det är olika metoder som är avgörande och som sker metodiskt för att ge 

en klarare bild av det hela. Jag kommer att redogöra för min forskningsansats hur jag har gått 

tillväga genom att samla in teorin som har varit relevant för denna studie. Kurslitteratur som jag 

har använt mig av för att stärka uppsatsen kommer jag att beskriva i metoddelen. Jag avslutar 

metoden med beskrivning av arbetsprocessen. 

 

2.1 Undersökningsinblick  

På grund av mitt personliga intresse och min utbildning, föll mitt val på ämnet branding. Den 

uppfattningen som jag har av branding idag är inte den samma som jag hade i början av 

arbetsprocessen. Jag har även ökat min kunskap inom detta ämne under studieprocess. Jag har nu 

en ökad förståelse för varumärket som fenomen. Vilka faktorer som ingår i byggande av ett 

varumärke och det engagemang som krävs för att skapa ett och igenkännbart varumärke. 

Genom min studie kring ”branding” har jag fått en hel del kunskaper om hur ett varumärke 

kommer till. Jag valde att basera denna studie på en förstudie av teoretisk litteratur och statistiskt 

underlag, detta för att få så mycket information som möjligt och kompetensen att kunde 

diskutera sakkunnigt kring detta område. Det var viktigt att ta del av detta för att vidare kunna 

göra undersökning på ett djupare plan.  

 

2.2 Studiedesign 

I min studie har jag valt att använda mig av en abduktiv ansats.
11

 Utgångspunkten i uppsatsen 

kännetecknas av en tidigare teori för att sätta upp referensramar och på det sättet få ett koncist 

ämne vilket kan anses som en deduktiv ingång. Det finns även spår av det abduktiva arbetssättet 

i fortsättningen av arbete.
12

 Jag har även tagit hänsyn till att det empiriska materialet har påverkat 

till en viss mån den teoretiska delen.  

I studien använder jag en kvalitativ metod som är en ringa grad av formalisering. Metoden är i 

lång utsträckning präglad ett förstående syfte. Det centrala i metoden är en kombination av fyra 

olika tekniker som är direkt observation, deltagande observation, samt analys av källor. Denna 

metod kännetecknas av närhet till den källa jag hämtar min information ifrån. Genom att 

använda denna metod teknik skapar forskaren en djupare uppfattning om den företeelsen som 
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undersöks. Man måste hela tiden kunna växla mellan ett inre och ett yttre perspektiv – mellan att 

förstå och att förklara ett fenomen.
13

 

 

2.3 Urval/Avgränsning 

Syftet med att använda olika informationskällor är att öka informationsvärdet och skapa en grund 

för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det fenomen jag studerar. Det innebär att 

urvalet av undersökningsenheter eller fall inte sker vare sig slumpmässigt utan i allra högsta grad 

är ett systematiskt val som jag gör, baserat på vissa medvetna formulerade kriterier som 

teoretiskt och strategiskt definierade.
14

 

I början av min studie avgränsade jag ämnet och gjorde ett urval av vilken litteratur som jag 

skulle använda. Undersökningen syftar till att ge så mycket informationsinnehåll som möjligt 

genom att jag försäkrar mig om största möjliga variationsbredd i urvalet.
15

  

Jag valde litteratur som har en direkt relation till det utvalda temat, alla tryckta källor samt 

statistik undersökningar förstärker validiteten i uppsatsen. Jag försöker titta på problemet från 

olika vinklar, och därmed för att skapa perspektiv för framtida planer. Framför allt gör jag mitt 

val för S: t Petersburg på grund av ekonomiska överväganden samt logistiken påverkat mitt 

beslut. 

I denna uppsats, börjar jag med att beskriva den rådande situation på marknaden för 

hushållsprodukter i Ryssland, för att göra klart för sig själv och läsaren och ge en helhetsbild av 

vad som händer. Efter denna inledning fortsätter jag att utföra olika analogier mellan teori och 

empirisk del. Så småningom kommer jag begränsa det undersökta föremålet till ekologiskt 

tvättmedel för att hålla mig till det förutbestämda målet.  

 

2.4 Arbetsprocessen 

Studieprocessen började med att jag valde ämnet varumärken. Till en början var det svårt att 

hamna i rätt spår och vilken ingång jag ville att uppsats skulle ta. Sedan utformades ett antagande 

om hur jag ska angripa ämnet på och med utgångspunkt i det antagandet skapades syfte med 

arbetet. 

När jag hade skapat syfte med arbetet och fått en uppfattning om vad arbetet kommer att handla 

om så började jag insamlingen av en teoretisk ram som jag ville bygga min uppsats kring. Min 

uppsats kan anses vara deduktiv i mening att den utgår från en redan existerande teori. Senare i 

arbetet kommer jag att beskriva hur den empiriska delen fick utrymme att påverka min teoridel, 

med andra ord studien har ett abduktivt anlag. Jag började med att söka olika teorier vilka var 
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förknippande med själva ämnet varumärke och branding. Det ledde till att jag gick vidare från 

den litteratur som jag hittade till andra källor. Detta hjälpte mig att få täthet i teoretisk 

referensram. Under arbetes gång har jag haft mötet med min handledare som har hjälp mig att se 

på min uppsats med objektiva ögon. Jag har även fått en vägledning i hur man bygger en studie 

och andra tips om skrivarbetet. Under den avgörande delen av studien reflekterar jag och tolkar 

kring det teoretiska och empiriska materialet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
15 

 

3. Teori 

 I denna del av mitt arbete jag skulle vilja presentera de teorier som jag anser vara viktiga för 

läsare för att skapa en förståelse för studien och dess ämne. Jag har bestämt mig att dela upp 

teoridelen i olika nyckelbegrepp vilka återkommer senare i uppsatsen för att göra lättare för 

läsaren vid uppläsning. 

 

3.1 Varumärkesbyggande 

Varumärkesbyggande är metoden som används av marknadsförare för att hjälpa kunder att skilja 

mellan olika erbjudande på marknaden. Varumärkesbyggandet för företaget som helhet avser att 

stärka positionen på marknaden genom att skapa starka positiva intryck på konsumenten och öka 

produktens värde.
16

 

Denna emotionella och symboliska metod är att ge konsumenterna ytterligare skäl att samarbeta 

med ett varumärke, utöver dem normala funktionella egenskaper av ett varumärkes erbjudande 

som är så lätt att kopieras av konkurrenter. Det refererar man till varumärkets personlighet som 

en uppsättning av mänskliga egenskaper som konsumenterna förknippar med ett varumärke. 

Detta tillvägagångssätt är väl beskrivet i en av marknadsföringsfigur som kallas för ”Five 

Dimensions of Psychosocial meaning”. Modellen innehåller ett antal komponenter som avslöjar 

betydelsen av fenomenet varumärket och dess tillhörande värden. Forskare hade utvecklat en 

personlighets skala som inordnar 42 personlighetsdrag.
17

 Måtten är uppriktighet (hälsosamma, 

ärlig), spänning (spännande, fantasifull) kompetens (intelligent, självsäker), förfining (charmig, 

glamorös) och tålighet (stark, maskulin) alla dessa är avbildade i den tidigare nämnda figuren.
18

  

3.1.1 Varumärkespolicy 

När företaget bestämmer sig att varumärka en ny produkt behöver man en övergripande policy. 

Inom marknadsföring, finns det tre huvudstrategier: individuell, familj och bolag. I samband med 

en given uppgift att marknadsföra ett nytt varumärke på marknaden i S: t Petersburg, bestämde 

jag mig för att stanna vid en av de strategier, nämligen familjen branding.  

Familjevarumärkning går ut på att alla produkter som företaget erbjuder bär företagets namn, 

antingen hela eller delar av det, t.ex. Microsoft, Heinz och Kellogg‟s. Kampanjkostnader 

behöver därför inte bli lika stora utan det blir en marknadsföring för alla företagets produkter då 

en visas. Linjefamilje-branding är en form där familje-branding följs för alla produkter inom en 

linje.
19

 Produktlinje av tvättmedlet ”Älg” kommer att vara i det inledande skedet i två olika 

typer, nämligen vittvätt och kulörtvätt. Vilket jag kommer att beskriva i detalj senare i arbetet.  
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Ett vanligt första steg av företag som har sin fokus på miljö är att upprätta en särskild 

miljöpolicy. Den policyn innehåller en vision om hållbar verksamhetsutveckling och lägger 

grund för konkreta miljömål, som i sin tur bidrar underlag för ett miljöledningsprogram med 

operativa åtgärder, ansvar, tidsramar m.m. För att leva upp till miljöpolicy och mål behöver 

organisationen inte bara med jämna mellanrum utsättas för miljövision. Man behöver också ett 

strukturerat ledningssystem för att stödja miljöpolicyn och göra den effektiv ute i verksamheten. 

Detta miljöledningssystem består av organisationsstruktur, ansvarsfördelning, metoder, rutiner, 

processer och resurser för att förverkliga en fastställd miljöpolicy.
20

  

 

3.1.2 Paketering 

Vikten av förpackningar i varans öde är enorm. Förpackningar – det är oftast det fösta man 

uppmärksammar när man köper en produkt. Idag när miljö- och klimatförändringar är så 

omtalade finns det både ett socialt och politiskt tryck på att designen inom paketering ska riktas 

mot miljövänlighet. Det finns två huvudroller som paketering ska uppfylla: funktionell och 

kommunikativ. Den funktionella delen ska se till att skydda produkten under transport och i 

butik, men även att den har rätt storlek, lätt att öppna, bekväm att förvara och transportera. Den 

kommunikativa delen ska hjälpa kunder att förstå produktens innehåll, dess funktion och 

användningsområde, och om den kan skapa någon fara för användaren. Paketering används för 

att skapa övertygelse att köpa produkten och paketering görs också för att kunder ska kunna 

skilja en produkt från en annan och känna igen den.
21

 Förpackningar har blivit en central fråga 

för miljöengagerade människor, delvis på grund av att en produkts förpackning ger möjlighet att 

förbättra produktens miljöprestanda utan att ändra på själva produkten. Situationen i Ryssland är 

markant annorlunda, i första hand på grund av det bristfälliga rättssystemet i detta område. 

Därför miljövänliga förpackningar inte har en så bred popularitet som man kan se i västländerna. 

En av anledning att konsumenter inte kan dra fördel av återvinningsbara förpackningarna att de 

returanläggningarna och system som utför arbetet inte är tillgängliga och lättåtkomliga. I S: t 

Petersburg har under senare år ökat antalet företag som är engagerade i bearbetning av avfall. 

Det är en positiv signal för miljöfrågor, med det är fortfarande långt från det västeuropeiska 

sättet att hantera detta problem. Sortering av sopporna känns fortfarande som något exotiskt för 

förståelsen av invånarna i S: t Petersburg och kulturen i denna fråga har inte utvecklats så långt. 

Efterfrågan på ekologiskt effektiv förpackning faller bort eftersom de ovannämnda aspekterna 

inte tillåter ryska konsumenter att tänka miljömässigt till fullo.
22

  

 

3.1.3 Varumärkesnamn  

Att namnge ett varumärke är en avgörande fråga för ett företag. För att vara ett riktigt varumärke 

måste följande kriterier vara uppfyllda:  

- Ha distinkta värden 
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- Vara differentierande  

- Vara attraktivt  

- Ha en klar identitet 

För att ett varumärke ska kunna betraktas som ett sådant måste det representera tydliga värden 

och ha en klar profil i kundernas medvetande.  

Den andra aspekten på ett varumärke är att det måste särskilja sig, göra att en produkt upplevs 

som helt skild från de andra. Differentiering är något som blir allt viktigare eftersom inom de 

flesta marknadsområden det finns allt mindre uppenbara skillnader mellan olika alternativ och de 

tekniska fördelarna blir allt mindre och svårare att försvara. Det har blivit allt svårare att bevara 

traditionell unika. Exempelvis så upplevs de flesta persondatorer som unika bara under en 

mycket kort tidsperiod eftersom teknologin ses som näst intill identisk mellan olika märken och 

följaktligen finns det mycket få riktiga varumärken på den marknaden. 

Den tredje aspekten, attraktivitet, är givetvis livsviktig för ett varumärke. Där måste finnas 

emotionella skäl för kunderna att lita på märket. Det måste vara attraktivt och representera en 

positiv upplevelse. T.ex. kosmetikkedjan Body Shop har, och hade speciellt i början av sin 

verksamhet, en mycket trogen kundkrets tack vare sin ”naturliga” profil.  

Den sista punkten, identiteten, är den som är lättast att hantera, och som de flesta produktchefer 

sköter om på det bästa sätt. Det är viktigt att varumärket är lätt att känna igen. Om kunderna inte 

kan känna igen varans varumärke så kan man inte bygga lojalitet. Exempelvis Lacoste-kläder 

vore säkert mindre framgångsrika om märket bara hade funnits på etiketten och inte på plaggets 

framsida. 

Helst så ska märket inte bara vara lätt att identifiera, det ska också vara lätt att komma ihåg. Ett 

kort namn som är lätt att uttala är ofta bättre än ett komplicerat och en distinkt visuell profil gör 

det hela enklare.
23

    

Med skapandet av namnet är mycket viktigt att uppmärksamma även sådana aspekter som att 

vara strategisk överstämmande med resten av företagets varumärkespolicy samt kapabelt att 

registrera och skydda.
24

  

 

3.2 Positionering 

Visst måste en produkt eller tjänst vara bra för att lyckas på marknaden. Visst måste priset vara 

lämpligt och visst måste reklamen vara effektiv. Men det räcker inte faktiskt. Den moderna 

marknadsföringen handlar också om att skapa en plats, en position, i kundens medvetenhet.  

                                                           
23

 Ladda ditt varumärke – strategier och praktiska råd. Torsten H. Nilson, sid. 65-68 
24

 Marketing. Paul Baines Chris Fill Kelly Page sid 319 



 
18 

 

För att kunna hålla levande och bedriva ett varumärke krävs en marknadsstrategi. Varumärken 

gör att företag kan bygga och hålla kvar relationer med kunder och därför är 

varumärkesstrategier nödvändiga för att kunna täcka relationsproblem, försäkra att en kund 

relaterar till ett märke på rätt sätt och ger företag möjlighet att guida konsumenter till resten av 

företagets portfolio. Utveckling av varumärke har två sorters verktyg till sitt förfogande, 

produktutveckling, framför allt för att förbättra de konkreta värdedimensionerna, och 

kommunikation för att bygga de abstrakta värdena.  

 Ett problem för gröna marknadsförare av nya produkter är att märkning tenderar att låsa 

efterfrågan till etablerade märken, vilket underbyggs av stora reklaminvesteringar. Nya produkter 

som lanseras av relativt okända företag har ofta svårt att ta marknadsandelar från kända 

märkesnamn.  

Det finns ett antal strategier som kan användas för positionering av ekologisk produkt: 

- Hitta en ny position. Genom att kartlägga de olika produkterna på en marknad kan det 

vara möjligt att identifiera en lucka på marknaden som inte är försvarad, och därefter 

fylla den. Eftersom miljöprestation är en relativt ny dimension på många marknader, 

exempelvis rysk marknad, är det ofta möjligt att finna en ny position för en grön produkt, 

kanske med särskilt hög prestanda eller innovativ egenskap. Ett ekologiskt tvättmedel 

uppfyller dessa kriterier och därför kan det ta sin plats på marknaden. När det gäller 

utvecklingen av marknaden i S: t Petersburg i detta segment, kan man se den 

trendmässiga tillväxten av miljöhushållskemikalier och miljöprodukter i allmänhet. 

 

- Förändra produktens position. Stora reklamresurser går åt för att ändra människors 

förutfattade meningar om ett varumärke och därmed positionera om dem. Detta är som 

bekant mycket svårt att åstadkomma med reklam, och direkta försäljningskampanjer är 

kanske mer effektiva om de inbjuder kunderna att prova själva så att deras förutfattade 

meningar om produkten kan ändras när de får tillgång till och erfarenhet av den. T.ex. 

dem stora företagen som Procter & Gamble har enorm reklambudget, och använder sig av 

aggressiv marknadsföring i form av enorma flöden av tv-reklam. Det kräver stora 

investeringar och därför anses det ur mitt perspektiv som att slåss mot väderkvarnar som 

beskrivs i den kända romanen ”Don Quijote”.  

 

- Förändra konkurrenternas position. Det kan även vara möjligt att positionera om 

konkurrenterna till deras nackdel genom att ifrågasätta deras trovärdighet. Shanks och 

McEwens kampanjer för strängare kontroll på ekologisk prestation inom 

avfallshanteringsindustrin har innehållit ompositionering av flera av deras konkurrenter 

sedan de blivit utpekade som miljömässigt oansvariga.  
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- En position nära marknadsledaren. När det inte är troligt att en produkt kan ta över 

marknadsledarens dominerande position, kan det ändå vara möjligt att positionera 

produkten så nära marknadsledaren som möjligt i något avseende och bygga fördelarna 

på någonting annat. Boots Natural Collection var så lik The Body Shop i sin förpackning 

och reklam att det kan uppfattas som ett försök att positionera sig själv mycket nära The 

Body Shop.  

Den gyllene regeln när man ska positionera eller finna en ny position för en produkt genom 

marknadskommunikation är att göra budskapet enkelt. I dessa tider bombarderas och 

överbelastas konsumenter med information.
25

 

Tanken om en produkts ekologiska position är relativt ny i Ryssland och fortfarande verklighet 

för bara ett fåtal produkter. En utmärkt marknadsposition kanske inte komprometteras av en 

dålig eko-position idag, men detta är kanske inte sant i morgon. Ju mer ett företag kan distansera 

sig och sina produkter från miljöproblemen och gå mot lösningen av dessa problem, desto bättre 

blir dess eko-position.  

  

3.3 Marknadssegmentering 

Vad är segmentering för något? Marknadssegmentering är uppdelning av marknaden i olika 

grupper av kunder med distinkt liknade behov och produkt/service efterfrågan. Syftet med 

marknadssegmentering är att få hävstångseffekt på knappa resurser, dvs. att säkerställa att 

marknadsmixen; pris, plats, produkt och promotion utformas för att möta specifika behov hos 

olika kundgrupper. Eftersom företag har ändliga resurser kan de inte producera produkter till alla 

människor hela tiden. Denna process tillåter organisationer att fokusera på specifika kunders 

behov på det mest effektiva sättet.
26

 

Idén om den gröna konsumenten står i centrum för grön marknadsföring. Många försök har 

gjorts att definiera vem de gröna konsumenterna är, vad som kännetecknar dem, vad som 

motiverar dem och vad de är beredda/inte beredda att köpa eller göra. I över 30 år har forskare 

försökt identifiera konsumenter som kan betecknas som miljöengagerade eller medvetna, socialt 

ansvariga, gröna eller etiska. Det är enklare att inkludera alla dessa kategorier under 

beteckningen ”grön konsument” eftersom det bara leder till förvirring om man ska definiera 

skillnader dem emellan. De flesta konsumenters oro beträffade den globala uppvärmningen eller 

förstöringen av ozonskiktet gäller de potentiella effekterna på samhället. Grön konsumtion har 

två viktiga dimensioner: avsikten på att köpa så hållbar och socialt ansvarsfullt som möjligt och 

konsekvenserna för miljön och samhället av dessa inköp.
27

  

Kommersiell reklam och marknadsforskning har utvecklat gröna konsumentprofiler med hjälp av 

demografiska variabler. Men större delen av all forskning i frågan understryker att förhållandet 

mellan miljöengagemang och sociala och demografiska variabler är oklart, och att detta därför 

                                                           
25

 Grön Marknadsföring. Ken Peattie. Sid.298 
26

 Marketing Paul Baines Chris Fill Kelly Page sid 207 se figur 6.5 sid 215 
27

 Grön Marknadsföring. Ken Peattie sid. 280 



 
20 

 

inte kan användas för att förutsäga ett miljörelaterat beteende. Ett annat populärt försök att 

förklara skillnader i köpbeteende i förhållande till den gröna frågan är att kunskap motiverar 

beteende. Teorin är alltså att konsumenter som har kunskap om miljöproblem stimuleras till 

grönt konsumentbeteende. Detta är dock svårt att bevisa. Problemet beror dels på svårigheten att 

mäta miljökunskaper, dels på det faktum att en allmän kunskap om miljöproblem inte 

nödvändigtvis leder till specifikt konsumentbeteende.
28

  

Segmentering av ekologiska produkter sker med hjälp av dem traditionella metoderna som 

används för vanliga produkter/tjänster, nämligen demografiska faktorer, socioekonomiska, 

geografiska och psykografiska.  

 

3.4 Kommunikation 

En effektiv kommunikationsstrategi är en central del av att bygga sitt varumärke. Genom att klart 

tänka hela kommunikationsprocessen innan man briefar och att se till att alla viktiga delar är väl 

definierade kan man spara mycket tid och slutresultatet blir också bättre. Målgrupp, 

kommunikationsmålsättningar, varumärkespositionering, personlighet, värdedimensioner, 

varumärkessymboler (brand properties), huvudbudskap och synpunkter när det gäller 

kommunikationskanaler är alla faktorer som man bör beakta och definiera så väl som möjligt så 

att allt verkar vettigt och hänger ihop.
29

  

Det finns tre viktiga variabler inom miljömarknadsföringskommunikation: produktens ”virtue” 

(dygd) i relation till den ekologiska prestationen; ”visibility” (synliga bevis) på denna ekologiska 

prestation såväl som tillgänlig information om den; och ”volume”, (nivån eller intensiteten) i den 

information som företaget åstadkommer för att låta andra få veta om deras ekologiska 

prestation.
30

  

Eftersom grön marknadsföring innebär en kommunikation med kunden om hela företaget snarare 

än bara produkterna, har PR och kampanjer för företagsidentitet blivit mycket viktigare. Public 

relations är en mycket flexibel form av kommunikation, och i områden som 

företagskommunikation börjar den bli ett allt viktigare strategiskt verktyg och vapen. Många 

olika PR-strategier kan användas av företag, beroende på vilken typ av utmaning de står inför. 

Offensiva strategier används ofta av de grönaste företagen för att skapa konkurrensfördelar, eller 

av deras så kallade ”grå” konkurrenter för att staka ut annorlunda konkurrentinriktningar. Som 

exempilvis Shanks & McEwen påbörjade en kampanj på att belysa brister i avfallshanteringen 

hos sina konkurrenter. Defensiva strategier används vanligen som svar på extern påtryckning 

eller katastrofer.  

Det finns även så kallade förebyggande strategier som används av företag som kan förutse kritik 

av sin miljöprestation. T.ex. Abbey National använde sig av den förebyggande åtgärden att 

kungöra att tillräckligt många träd skulle planteras för att ersätta dem som gick åt för att trycka 
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450 ton broschyrer om aktieemissionen. Opportunistiska strategier används av företag som ser en 

miljöfråga eller en konkurrents handling som de kan dra fördel av. Efter den brittiska ”orkanen” 

1987 annonserade Esso i dagspressen för att tillkännage sin medverkan i ett betydande initiativ 

för att plantera träd.
31

 

Till skillnad från marknadsföring av dem ekologiska produkterna, nämligen tvättmedel, de stora 

producenterna använder sig av en aggressiv marknadsföring med reklamslogans som uppger på 

att använda deras varor, aggressiv marknadsföring bär ihållande effekt på målgruppen. Detta är 

en utvecklad komplex sekventiell marknadsföring som gör att sinnet hos konsumenten påverkas 

starkt. Oftast sådana angripare är direktreklam. I medvetandet hos konsumenterna bildas stimuli 

av att köpa de varor eller tjänster som marknadsförs mer än andra med mer kreativ 

reklamkampanj.
32
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4. Empiri 

I detta kapitel kommer jag att presentera empiri som jag har samlat ihop genom de tre intervjuer 

som jag har utfört samt utförlig beskrivning av rådande marknadssituationen och i historiskt 

sett. Detta kommer att bidra till att identifiera ytterligare problem och dess lösningar. Framför 

allt i detta avsnitt kommer jag att försöka beskriva detaljerna i den ryska marknaden, särskilt i 

S: t Petersburg. Den utvalda litteraturen låter dig som läsare veta historiskt fakta som direkt har 

satt sin prägel på den moderna konsumenten mottaglighet i den nya Ryssland. 

 

4.1 Hushållskemiska marknad 

 

I dag är alla väl medvetna om att hushållskemikalier - är en viktig del av vardagen. Naturligtvis 

är detta inte den första nödvändigheten, men inte den sista heller.  

Med utvecklingen av ny teknik och ökat utbud av varor, absolut alla konsumenter har råd att 

köpa hushållskemikalier. Mängd av erbjudanden från tillverkarna är mycket hög, från 

ekonomiklass produkter till dyrare produkter med ekologiska ingredienser och organiska 

komponenten.  

Storskalig tillverkning av hushållsprodukter i Sovjetunionen inleddes först 1965. Det året, 

etablerade ministeriet för kemisk industri en särskild division som hade sysslat med forskning 

och tillverkning av hushållskemikalier. Senare fanns det en uppsättning av institutioner inom 

samma område. Alla hushållsprodukter i Sovjetunionen gjordes av en specialiserad organisation 

- "Soyuzbythim" och råvaror levererades av landets största kemiföretag.  

Sedan dess, marknaden för hushållskemikalier har genomgått stora förändringar, en hel del 

varor, både av inhemska och utländska tillverkare har uppkommit på den ryska marknaden. 

I uttrycket "hushållskemisk marknad" avses alla segment: tvättmedel, rengöringsmedel, 

diskmedel samt bekämpningsmedel.  

Den största av dessa är "Tvättmedel" år 2010 stod för 67 % av marknaden. Resterande 33 % av 

marknaden delas mellan "rengöringsmedel", "diskmedel" och "bekämpningsmedel."
33

 

 

 

4.2 Nyckelaktörer 

 

Skulle också notera att i flera år är den beskrivna maktbalansen på marknaden för 

hushållskemivaror oförändrad. 

Marknaden är starkt monopoliseras av två ledande utländska företag, ”Procter & Gamble” med 

tvättmedel huvudvarumärken Ariel, Tide och andra platsen tar en tysk tillverkare ”Henkel 

Group” med märken av tvättmedel Persil, Losk, Deni. Andelen av dessa bolag under 2010 

svarade för cirka 53 % av all detaljhandelsförsäljning av hushållskemi.  
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Tredje och fjärde plats går till den inhemska tillverkaren av hushållskemi "Nafis Cosmetics" och 

ett tyskt bolag ” Reckitt Benckiser”. Under 2010 var den sammanlagda andelen av 

försäljningsvärdet av dessa två tillverkare sammanlagt 17 %.
34

 

Av ovanstående kan man dra slutsatsen att de viktigaste inslagen i den ryska marknaden för 

hushållskemikalier är en hög grad av närvaron av utländska aktörer. På bakgrund av inhemsk 

tröghet finns det mycket imponerande resultat av enskilda företag, bland annat "Nafis 

Cosmetics" vilket, trots svårigheterna, utvecklar nya produkter, övervakar dess kvalitet och inte 

förslappar marknadsaktiviteter. 

 

 

 

 

4.3 Framtidsutsikter 

  

När man talar om framtidsutsikter måste man ta hänsyn till situationen som råder på marknaden i 

den region där produkten kommer att lanseras. I mitt fall, valet föll på staden S: t Petersburg på 

grund av sin geografiska närhet till Sverige. Med utsikter på logistik kommer det att underlätta 

transport av produkten från Stockholm, där medlet produceras. Förutom geografiskt läge, är S:t 

Petersburg inom en snar framtid kommer att vara ledande i Europa på dynamiken i 

detaljhandeln, redan idag förutspår fjärde plats i rangordningen av aktivt snabbt växande 

detaljhandelsmarknader i Europa.
35

 S:t Peterburg i dag är bland de tjugo största europeiska 

marknader, trots att köpkrafter hos invånarna är mycket lägre än i västeuropeiska länder. S:t 
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Petersburg med sin population ligger på 14:e plats i Europa vilket skapar förutsättningar för 

utveckling av köpkraften.  

 

Trots de betydligt lägre inkomster hos befolkningen, är det tillväxtmarknaderna, som 

karaktäriseras som ett stort antal människor och en hög andel av utgifterna för varor och tjänster i 

totala intäkter - upp till 75 % kommer att vara mest attraktiva för återförsäljarna på medellång 

sikt. För fem år, under åren 2013-2017, kommer detaljhandeln i S:t Petersburg årligen växa med 

i genomsnitt 4,5 %. Petersburg kommer att ingå i topp fem av städer med de högsta nivåerna av 

köpkraft.
36

 Allt detta gör St Petersburg till en attraktiv plats för att främja varumärket av 

tvättmedlet ”Älg”.  

Ryssland anses fortfarande som en outsider på marknaden för miljövänliga produkter, men i dag 

kan man med säkerhet säga om bildandet av denna marknad och dess stora perspektiv. Världens 

konsumtionsutveckling av ekologiska produkter genom åren bara växer. Nästan alla 

västerländska länder har övergått till användning av hushållskemiska produkter som är fria från 

fosfater och skapat normer för hushållskemi producenterna. Vissa experter inom hushållskemi 

områden har även förutspått tillväxten av miljöprodukter. Till exempel Ukraina överväger tanken 

på att förbjuda skadliga hushållskemikalier, nämligen tvättmedel som innehåller fosfater.
37

 Enligt 

min mening bör detta förbud påverka den ryska marknaden samt reglering i denna fråga som är 

långt ifrån perfekt i detta avseende. 

 

4.4 PR-aktivitet 

 

Under år 2010 ökade den totala volymen av reklam för hushållskemikalier i pengar jämfört med 

2009 med 32 %.  

Det är värt att notera att ca 96 % av alla reklambudget syftar på federal Tv-reklam. Detta har 

följande förklaring. Först det är täckning av publiken (hela Ryssland) till en relativt låg kostnad 

per kontakt. För det andra, den största delen av målgruppen är hemmafruar. För det tredje, 

reklamens kommunikation byggs oftast på motiven av den verkliga nyttan för den säregen 

klarhet i "före" och "efter", det vill säga reklammaterial kräver några visuella effekter.  

Det största segmentet när det gäller reklamvolymer under de senaste åren är tvätt-och 

rengöringsmedel. Under 2010 har andelen av reklambudget i alla media stått för 56 % respektive 

32 %. Enligt experter är den viktigaste uppgiften för tillverkaren att engagera sig i arbetet med 

konsumtionen och bildandet av en grupp av lojala kunder som använder produkten hela tiden.
38

  

Trots den skenbara enhetligheten av rengöringsmedel finns det många funktioner och skillnader i 

användning. Således tv-reklam inte bara informerar om produkten, utan också för att instruera 
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konsumenten. Ledande annonsörer i segment tvätt-och rengöringsmedel är Procter & Gamble, 

Henkel Group, Reckitt Benckiser, "Nafis Cosmetics". 

Om man sammanfattar det hela, kan man konstatera att endast stora tillverkare av 

hushållskemikalier marknadsför sig och sina egna produkter med hjälp av Tv-reklam. Sådana 

globala företag som Procter & Gamble och Henkel GROUP har några betydande fördelar jämfört 

med sina konkurrenter: 

 

- Världs erfarenhet av arbete på olika marknader;  

- Tillgång till finansiella resurser och teknisk utveckling av sina produkter, samt intensiv 

marknadsföring av sina produkter; 

- Att de har en egen produktion i Ryssland; 

- Betydande andel av exporten. 

 

Strategiutveckling och främjande av sina produkter av småskaliga producenter skiljer sig 

markant från de stora aktörerna. Istället för att annonsera sina produkter på TV använder de mer 

tillgängliga informationskanaler, såsom olika internetsidor med tematisk inriktning på hushållet 

samt används personligt marknadsföring där säljaren annonserar produkter direkt på platsen och 

har möjlighet att nå kundernas uppmärksamhet. Kundens uppmärksamhet nås även med hjälp av 

produktens namn. Allt fler produkter får namn som innehåller ord som ”naturligt”, ”grön”. 

Användningen av ”eko” är också intressant, i och med att ”ekonomi” och ”ekologi” har en 

gemensam grund i det grekiska ordet för ”hus”. Detta faktum gör ordet mycket användbart för att 

förmedla gröna strategier som bygger sin reklam på resurs/kostnadsbesparing. Förutom det alla 

miljöinriktade företag informerar sina kunder om hela företaget och inte endast om produkterna. 

Det bidrar till det öppna förhållandet mellan företaget och konsumenten. 

 

 

4.4.1 Marknadsföring av ekologiska produkter (Konkurrenter) 

Rysslands erfarenheter av att främja miljövänliga produkter till slutanvändare är inte rik, 

eftersom värdet av miljövänliga produkter för människor och natur har förstärkts bara i början av 

detta århundrade. Denna eftersläpning från västländerna beror på flera faktorer: 

– Luckor i den nationella lagstiftningen; 

– Svag kontroll över efterlevnad av marknadsaktörers legitimitet att använda miljömärkning; 

– Bristande medvetenhet hos potentiella konsumenter om rollen av miljövänliga produkter - för 

att ta hand om sin hälsa;
39

 

Oberoende av dem faktorer som inte tillåter producenterna att till fullo främja ekologiska 

produkter på ryska marknaden finns det ett segment som gör sitt val till förmån för 
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miljöprodukter, främst hushållskemikalier. Eftersom miljömärkning av ryska producenter inte 

fick långt utbredd, därför miljömärkta produkter tillhör till kategorin lyx. Lansering av sådana 

produkter till ryska konsumenter sker genom olika kanaler, till exempel stora köpcentrum med 

separata avdelningar för försäljning av miljövänliga produkter, enskilda specialiserade butiker 

med försäljning av miljövänliga produkter, och ett stort antal nätbutiker. När det gäller 

miljömärkning av produkter, har Ryssland skapat en egen märkning, vars namn ”Leaf of Life”. 

Det är ett system för frivillig certifiering av produkter/tjänster. Medan bland de mest kända 

miljömärkena i Ryssland är ”White Swan” som är ett skandinaviskt miljömärke.
40

  

Ekologiska produkter i sig är en exklusiv produkt i den ryska konsumentförståelse som ger 

produkten ett mervärde. Tidigare nämnda tvättmedel som innehåller fosfater bidrar till en ökning 

av sjukdomar och allergier hos människor samt förorenar den omgivande miljön. Som en följd 

ökar efterfrågan av ekologiska tvättmedel som är fria av giftiga ämnen och fosfater. Alltmer kan 

man se miljövänliga tvättmedel på hyllorna i stora varuhus i S:t Petersburg. Det finns ett antal 

tillverkare av sådana produkter på den ryska marknaden, men jag skulle vilja lyfta fram två 

varumärken. Båda varumärkena har framgång i Ryssland och finns i nästan alla kommersiella 

nätverk i S: t Petersburg. Allt detta tyder på en väl etablerad distribution av produkten och 

efterfrågan bland köparna. Man kan säga att både företagen redan har skaffat en nisch på 

marknaden och visat sig som en kvalitets produkt.  

Det första märket är tvättmedel Ecover som tillverkas av det belgiska företaget under samma 

namn. Sedan starten 1980 har företaget blivit ledande på marknaden bland ekologiska tvätt- 

rengöringsmedlen. Ecover produkter är utarbetande med hjälp av råvaror från växt- och 

mineralkällor som är noggrant utvalda och erbjuder maximal ekologisk nedbrytbarhet. Även 

plast som används för tillverkning av förpackningen är framställd av växtmaterial. År 1993 FN 

tilldelade Ecover som det bästa företaget i världen i frågan om skydd av miljön. Ecover 

produkter är helt fokuserad på miljöfrågor och miljöskydd i alla dess former.
41

 Ekover har som 

ett uttryckligt mål att eftersträva ”minimala miljökonsekvenser” i varje fas av både tillverkning 

och produktanvändning. Företaget har en policy att köpa naturliga råmaterial om detta är möjligt, 

och att undvika petro- kemikaliska synteter som används i konventionella produkter. 

Kontorspersonalen kommunicerar via datanätverket för att minimera användningen av 

returpapper och andra kontorsmaterial, och kan även dra fördel av flexibla arbetstider och 

möjligheten att arbeta från sina hem med hjälp av egna datorer.  

Dessa produkter ingår i premium klass och pris per förpackning i 750g tvättmedel är cirka 450 

rubel, som motsvarar ca 90 svenska kronor. Produktförpackningar finns i olika storlekar detta 

underlättar val vid köp för konsumenten. Miljövänliga produkter Ecover riktade till människor 

som bryr sig om sin hälsa och sina nära och kära, samt personer som lider av luftvägssjukdomar, 

allergier, gravida kvinnor och barn. I sin reklam de kommer med ett budskap som innehåller 
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information om produktens uppkomst samt utförlig beskrivning om vad som händer efter 

användningen av detta medel. För att öka effekten i reklam av tvättmedel gör de betoning på 

miljö och naturliga ingredienser som innehåller tvättmedel. Förutom naturliga ingredienser 

accentuerar de sin reklam på att tvättmedlet rengör på ett effektivt och säkert sätt. Först och 

främst det är miljömässiga fördelar som gynnar både människor och djur såväl som omgivning.  

Ett av de viktigaste verken var byggandet av Ecover världens första ekologiska fabriks tak som 

har växter på hela taket, som har en storlek på mer än 6 000 kvm. Dess öppning fick stor 

uppmärksamhet i media, nu varje år tusentals turister gör en tur för att titta på denna intressanta 

byggnad. Medan att bygga denna ekologiska fabrik medförde en tilläggskostnad på 30 %, 

jämfört med konventionella fabriker. Men pga att man använt returmaterial i konstruktionen 

kommer avvecklingen av fabriken att kosta omkring en tiondel av en konventionell avveckling.
42

  

Ecover har internationellt erkännande och flera utmärkelser för goda insatser och resultat i 

bevarandet av miljön och människors hälsa. Men den mest prestigefyllda utmärkelsen av 

prestation var 1993 premium Global 500 Roll of Honour, som grundades av skydd för FN: s 

miljöprogram (FN: s miljöprogram - UNEP). Under samma år, Ecover har noterats som den 

bästa och säkraste företaget för miljön.
43

 

Det andra märket är tvättmedel Frosch. Som det belgiska företaget Ecover, Frosch benämner 

sina produkter med företagets namn. Frosch är ett tyskt företag som har funnits över 25 år. 

Varumärket Frosch i sitt utvecklingsskede framkallade glädje och intresse hos befolkningen på 

grund av den ökade miljömedvetenheten i Tyskland eftersom värld inträffade strax innan olika 

stora miljökatastrofer som Tjernobylolyckan. Produkter i miljövänliga förpackningar har stor 

framgång hos konsumenter. I produkter av varumärket Frosch tyngdpunkten ligger på de 

naturliga, länge bevisade effektiva komponenter som används i produktionen. Från allra första 

början av sin existens, har varumärket Frosch konsekvent använt ingredienser som fördelas väl i 

naturen.  

Frosch produkter säljs också i olika paket, den minsta förpackningen är 1,35 kg till skillnad från 

Ecover förpackningar som har en mindre volym. Frosch som sin konkurrerande motsvarighet 

Ecover tillhör till premium segment, priset för ett paket av sådana pulver motsvarar 435 rubel per 

förpackning1, 35 kg, vad betydligt billigare än Ecover om man tar hänsyn till förpacknings 

volym. Som det tidigare nämnda företaget, Frosch uppmärksammar miljöfrågor och marknadsför 

sig som ett grönt märke. Tvättmedel med naturliga ingredienser som inte innehåller fosfater och 

andra skadliga ämnen. Företaget med grön markering FROSCH miljöcertifierad enligt (EMAS II 

- Ordning Environmental Management and Audit).
44
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Båda varumärkena har framgång i Ryssland och finns i nästan alla kommersiella nätverk i S: t 

Petersburg. Allt detta tyder på en väl etablerad distribution av produkten och efterfrågan bland 

köparna. Man kan säga att både företagen redan har skaffat en nisch på marknaden och visat sig 

som en kvalitets produkt.  

Jag skulle även notera att produkter av dessa märken är väl etablerade bland webbutikerna, bara 

om man skriver i sökmotorn ”ekologiskt tvättmedel”, sedan direkt visas massa med erbjudande 

av dessa märken. Detta beror på det faktum att de företagen är målmedvetet arbetar med 

utveckling av online-marknaden. Den globala trenden visar att shopping online blir allt mer 

populärt och fler och fler människor använder denna tjänst. 

Global trend är att de senaste 20 åren, fler och fler företag väljer att utvecklas i riktning mot 

miljö och blir allt mer involverade i så kallad grön marknadsföring. Det kan ses i reklamfilmer 

av Ecover samt Frosch som presenteras sig själv som företaget som fokuserad på miljöproblem 

och hälsa. Grön marknadsföring i samband med att konsumenternas efterfrågan på hållbarhet, 

rättvisemärkt, ekologisk och mindre miljöförståelse har ökat. Enligt Orsato kan ett företag 

anpassa sig till grön marknadsföring genom fyra olika strategier: 

- Eco-effektivitet: Att utveckla lägre kostnader genom organiserade processer och bättre 

utnyttjande av resurser.  

-  Utöver att uppfylla ledarskap: Att bevisa vad man gör för att anpassa sig efter hållbarhet 

genom att anta och arbeta efter rekommendationer som t.ex. UN Global Compact eller 

ISO14001.  

-  Eco-branding: Ett sätt att differentiera sin produkt genom att främja miljöansvar.  

- Miljökostnadsledarskap: Att erbjuda produkter och tjänster som gagnar miljön till ett 

lägre pris
45

  

Det är väldigt svårt att bedöma om att de företagen har använt sig av alla dem punkterna som 

Orsato säger, men en del komponenter har de säkerligen bidragit till att göra sina varumärken 

som rättmätigt kan kalla sig för grönt märke. 

 

4.5 Miljömedvetenhet 

Det är ingen hemlighet att berömmelse tar på sig den produkt som har råd att investera miljontals 

dollar i reklam. Efter en massiv reklamkampanj på TV blir alla produkter populära, oavsett om 

dess egenskaper, nyttiga eller skadliga. Då tänker man direkt på reklam av tvättmedel, som regel 

betonar man i reklamen sådana egenskaper som aromat, styrkan i tvätt samt låga priser, och inte 

ett ord om hälsa och miljö. Även om miljön är ett mycket starkt argument mot konkurrenterna. 

Problemet ligger i det enorma flödet av reklam som inte innehåller uppgifter om ekologi. Detta 

bidrar delvis till bildandet av en konsumentkultur där ekologi är inte något väsentligt element. 
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Till skillnad från sina kollegor, företagen som producerar ekologiska tvättmedel fokuserar inte 

sina insatser på flashiga reklam, istället koncentrerar de sig på högsta möjliga säkerhet och 

miljöprestanda för sina produkter, samtidigt upprätthåller ett överkomligt pris. Miljövänliga 

tvättmedel innehåller naturliga komponenter som kostar dyrare än sina traditionella 

motsvarigheter, därför det är nästan omöjligt att marknadsföra miljövänliga tvättmedel på samma 

sätt som de traditionella. I detta fall skulle priset för slutkonsumenten vara betydligt högre än det 

befintliga.  

För att förstå hur en vanlig medborgare i Ryssland uppfattar miljöfrågor, genomfördes en 

socialundersökning i år 2011. Studien visade att nästan varje rysk medborgare håller med om att 

miljön måste skyddas, 55 % av de tillfrågade personerna tycker att det fortfarande är upp till 

staten eller industriföretag, till vem som helst, men inte honom/henne personligen och 38 % av 

respondenter svarade att de är villiga att bidra till miljöskyddet på en individuell nivå. 

Det faktum att miljöskyddet bör engageras av stat och industriföretag, och inte av de vanliga 

medborgarna tycker 55 % av de tillfrågade personer och endast 38 % är villiga att bidra till 

miljöskyddet på en individuell nivå.
46

 

Även diskussioner om detta är ett steg framåt. Som i alla affärer, bör först i medvetandet hos 

människor möta betydelsen av problemet, och sedan kan det finnas en del åtgärder för att hantera 

den. Så låt mig hoppas att miljön i ett rent verbalt stöd kommer att ökas inom den närmaste 

framtiden till den reala stöd.  

Knappast någon tvivlar på att bildandet av miljökultur hos befolkningen byggs på utveckling av 

miljöuppfostring, utbildning och främjande av miljömedvetenhet hos befolkningen. Allt som har 

med det att göra kräver ingripande av staten för att uppnå maximal effekt och resonans i 

samhället när det gäller miljöfrågor.  

Regeringens politik bör syfta till att bevara och skydda naturen, och frågor om miljö måste stiga i 

media oftare, framför allt i tv. Just nu kan man bara se försök av regeringen i denna riktning men 

inga konkreta lösningar på detta problem. 

I en artikel i en rysk tidskrift ”Human Ecology” intervjuades vd för undersöknings analytiska 

center ”VCIOM”, V.V. Fedorov. I denna artikel förs en diskussion om miljön och dess 

betydelse. I fråga vilka grupper är mer bekymrade över miljöfrågor visade att den största 

uppmärksamhet åt denna fråga ägnas av invånarna från Moskva och S:t Petersburg. Bland 

invånarna i de två städerna 72 % anger att miljöfrågor är mycket viktiga, i andra typer av 

bebyggelse ger ett sådant svar från 48 % till 61 % svarande. Bland den äldre generationen av 

befolkningen värderas miljöfrågor betydligt lägre, 43 % respektive den yngre generationen med 

62 % i det hierarkiproblem av det första hotet mot människors liv i Ryssland. Farligare än dåliga 
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miljöförhållanden, avses narkotikamissbruk, alkoholism och terrorism.
47

 Den allmänna 

opinionen sätter föroreningar på fjärde plats i denna rangordning. 

Det är inte någon hemlighet längre att tvättmedel som innehåller fosfater och andra giftiga 

ämnen orsakar till hudsjukdomar och allergier. Framför allt är det personer med mer känslig hud 

och barn som drabbas av sådana typer av problem. Ganska konstigt att sådana frågor inte 

debatteras på den ryska tv: n och andra medier, kanske det är en affärsfråga mellan tv-kanaler 

och de stora tillverkarna av hushållskemi produkter. Eftersom mängden av sådan reklam är 

mycket stort, respektive stora pengar som betalas för sändning av den typen av reklam. Men 

ändå alla dessa frågor måste ställas till regeringen och ministeriet för naturskydd och människors 

hälsa.  

I en annan studie, som hölls i S: t Petersburg, strukturerades frågor med något annat slag och 

syftades just till konsumentens uppfattning om miljömärkta produkter och dess betydelse av 

miljömarkering: 

I detta skede av konsumentmarknaden i val av produkter köparen styrs i första hand av 

information som står på produktens förpackning. 74 % av de svarande angav detta kriterium som 

prioriterande (vilket är särskilt intressant, för att det är typisk för personer med både hög-och låg-

inkomst). 

Det är värt att notera att priset är bara den tredje viktigaste faktorn som påverkar valet av inköp. 

Det vill säga, enligt konsumenten det är innehållet av varan kan ge honom den mest tillförlitliga 

informationen om kvaliteten på utvalda produkter, dess naturlighet. Det är denna information 

som gör det möjligt för medborgarna att välja en viss vara, efter huvudprincipen - att ta hand om 

sin hälsa. 

Konsumenter tror att närvaron av miljömärkningen på förpackningen signalerar på 

produktsäkerhet för hälsa och miljö – vilket indikerar kvalitet på produkterna (41 % av 

rapporterade tyckte att denna faktor har stor betydelse). Dessutom indikatorer som förekomsten 

av medaljer utställningar och tävlingar, förekomsten av varumärkesproduktreklam i media och 

på gatan, varumärkeskännedom, inte spelar en stor roll och har liten påverkan vid valet av 

produkter (12-25 %). Således är det miljömärkningen kan öka kundlojaliteten till ett visst märke 

av varor. Företagen som bryr sig om konsumentens hälsa kommer utan tvekan att ha mer 

förtroende hos konsumenten än det företag som satsar mycket på reklam.  

Det visar sig att det största hindret för att öka efterfrågan på miljömärkta produkter - det är ett 

mycket litet antal sådana produkter. Och bekräftelse på detta - följande siffror. Trots bristen på 

medvetenhet om miljösäkerhet av produkter, nu 85 % av medborgarna är överens om att köpa 

sådana produkter, även om det blir dyrare med 10 % i jämförelse med liknande produkter 

oprövade, och vilja att betala mer för miljövänliga produkter är hög bland dem som vet om 

                                                           
47

Ecology and life 11 (60) 2006, E.Kofanova 



 
31 

 

miljömärkning och bland dem som inte har hört talas om det.  Hälften av befolkningen är 

överens med 20 % högre priser. Och även om miljövänliga produkter kommer att bli dyrare med 

30 %, kommer denna produkt att ge företräde till 28 % av köparna. De höga siffrorna tyder på att 

konsumenten förväntar sig från tillverkaren hög kvalitet, miljövänliga produkter, och en av 

garanterna för denna höga kvalitet, är miljömärkning. 

Målet med undersökningen var att bestämma graden av populariteten av olika miljömärkningar. 

Tyvärr, 44 % av dem tillfrågade inte känner till hur de miljö tecknen ser ut på produktens 

förpackning. Fast dessa siffror berättar om att produkter med liknande tecken finns i en liten 

mängd på den ryska marknad, medan intresset för miljövänliga produkter mycket hög. Speciellt 

bör det noteras att endast 19 % av konsumenterna värderar miljömarkerade produkter lågt.  För 

resterande deltagare miljömärket på förpackningen ökar förtroende för kvalitet på varor. Med 

andra ord, människor uppmärksamma miljömärken, men saknar de på i rätt kvantitet på den 

ryska marknaden.
48

 

 

4.6 Indelning av användare 

Konsumtions område är ett område där ryssarna ingjuter i den snabba kapitalistiska kulturen. I 

Ryssland finns en hel del problem av olika slag som rör demografi, lag, etc. Men i förbrukningen 

skiljer de sig knappt från den västerländska konsumentmarknaden på den globala marknaden. De 

har kanske lite mindre pengar men den största skillnaden som ligger i konsumtion, främst i dess 

volym. Ryssland har gjort ett jättekliv inom alla områden av konsumentmarknaden, och denna 

tillväxt förutspås för den närmaste framtiden. 

Ekonomer säger att i det ryska samhället fortsätter skiktning av samhället: är berikning av vissa 

och utarmning av de andra lagren. Det leder till att samhället mer och mer skiljer sig inte bara 

sina inkomster men även andra egenskaper, inklusive vanor. I en studie som genomfördes under 

2011/2012 noteras att konsumenter som anses som ”innovativa” har vuxit starkt som 8 till 15 %. 

Innovatörer i Ryssland är mest typiska för megastäder som S:t Petersburg. Ett annat resultat som 

visas i undersökningen säger att ”traditionalister” och ”spar människor” har även ökat, medan 

”spontana” och ”stabila” konsumentgrupper har minskat. Denna dynamik är typiska för det ryska 

samhället och återspeglar den pågående processen för bildandet av den ryska marknaden.
49

 

Ryskt samhälle genomgår för närvarande ett viktigt steg i den strukturella bildningen, det 

viktigaste inslaget i det framväxande samhället är koncentrationen av de viktigaste finansiella 

och produktiva resurser i storstadsområdena, medan i regioner sker stagnation som skapar 

ojämna ekonomiska utvecklingen i landet. Denna aspekt skapar en enorm skillnad i köpkraft som 
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skapar en situation där utrymmet till det framväxande konsumtionssamhället de flesta inte har 

tillgång till.
50

 

En annan intressant aspekt som jag vill notera att framväxten av medelklassen i Ryssland skedde 

på grund av inslag i den kulturella och historiska utveckling, som skiljer sig från utvecklingen av 

det västerländska samhället, där protestantismen var överväldigad igenom ett förbud mot 

personligt berikande, och framgång på det ekonomiska området har blivit synonymt. Det bör 

noteras att ryssar skiljer sig gentemot européer exempelvis tyskar eller svenskar att ryssarna är 

mindre pragmatiska människor. Ryssar förknippas med oförutsägbarhet vilket möjligen lämnar 

ett märke på konsumtionen i det vardagliga livet.  

Ryssland har fortfarande brist på en tydlig definierad medelklass, de sociala klasserna är väldigt 

utspridda och det är svårt att bestämma en allmän önskan i konsumtionssamhället. Denna följd 

har djupa historiska rötter och i olika historiska tider storleken av medelklassen var mindre än 7 

% av den totala befolkningen. Detta resultat speglar inte dagens verklighet, men säkerligen 

lämnat sin prägel på bildandet av ett nytt ryskt samhälle.
51

 

Om man kollar på den genomsnittliga inkomsten för varje medborgare som bosatt i S: t 

Petersburg då får man en summa som motsvarar 26 000 rubel, ca 6000 svenska kronor.
52

 

 

4.7 Tvättmedel ”Älg” av Aksab Kemi AB 

I den här lilla artikeln vill jag presentera ett varumärke av tvättmedel under namnet ”Älg”. 

Produktion av pulvret sker i ett svenskt företag Aksab Kemi AB som under 20 år har producerat 

en mängd olika produkter inom hushållskemikalier. Eftersom själva produkten som en fysisk 

vara inte existerar, och finns endast under utveckling, då är en logisk fortsättning på denna del 

ska vara en presentation av tillverkaren av denna produkt. Tanken var att presentera produkten 

senare i resultatdelen med en detaljerad beskrivning av hela konceptet.  

Företaget Aksab Kemi AB startade sin verksamhet för över 20 år sedan med målet att alltid bli 

en partner inom allt som rör kökshygien. Aksab Kemi är ett företag som har egen kemiteknisk 

forskning och tillverkning – verksamheter som byggs på med maskinell utrustning, service och 

utbildning på plats hos företagets kunder.  

I en bransch där en stor del av verksamheten kretsar kring kemitekniska produkter baserade på 

starka kemikalier har Aksab Kemi AB alltid arbetat miljöfokuserat. Ett konkret exempel är när 

Aksab Kemi startade sitt eget retursystem för emballage och förpackningar samt återvinning av 

tomemballage, intrimning av maskiner och annat. Även målet med produktionen att erbjuda 

gröna produkter som är minst lika effektiva som andra, icke miljömärkta varor. Ett flertal 
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produkter som tillverkas av Aksab Kemi har erhållit Svanelicens (White Swan) som är Nordens 

officiella Miljömärkning.
53

  

Aksab Kemi AB positionerar sig som ett miljömedvetet företag, deras produkter överensstämmer 

med de europeiska miljöstandarder och andra krav. Tvättmedel under namnet ”Älg”, en 

högkvalitativ produkt som inte innehåller fosfater, och andra skadliga ämnen som orsakar hos 

människor hudirritation och andra symtom på allergier. På grund av deras ekologiska 

egenskaper, kan detta pulver användas för både babykläder och vuxna. Denna produktlinje 

kommer att vara i det inledande skedet i två olika typer, nämligen vittvätt och kulörtvätt. Vilket 

jag kommer att beskriva i detalj senare i arbetet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53

 www.aksabkemi.se 



 
34 

 

5. Resultat 

Det femte kapitlet är till för att du som läsare ska få en klarare bild av sammanhanget. I 

diskussionen kommer jag att diskutera fenomenet med egna ord och dra kopplingar till de 

teoretiska och empiriska studierna. Detta gör jag med anledningen för att skapa ett djup i 

uppsatsen.  

Jag som författare till detta arbete vill ge läsaren och även mig själv en starkare förståelse kring 

varumärkesbyggandet i Ryssland, nämligen S:t Petersburg. Jag har genomfört en studie i vilken 

jag använder mig av metoder för att sedan koppla det samman med empiri. Under 

arbetsprocessen har jag fått en del kunskaper om varumärken som fenomen och vilket betydelse 

det har för företag och dess konsumenter. Syftet med vilket jag inleder min uppsats kommer jag 

att redogöra för och försvara är; skapa en bredare insikt av företeelse varumärken, genom att 

förklara vad ett varumärke är och vilka element som bidrar till att ett starkt varumärke blir större. 

De frågorna som jag ställt mig i början av min studie kommer jag att besvara nedan i arbete.  

5.1 Hur byggs starka varumärken av tvättmedel för den ryska konsumenten i S:t Petersburg? 

Varumärkesbyggandet i S: t Petersburg har inte några specifika skillnader gentemot andra stora 

städer i Ryssland. Vad är anmärkningsvärt för den ryska marknaden för hushållskemikalie, är det 

hur mycket reklam på tv som visas för tv-tittare. Kanske det beror på det faktum att de flesta av 

befolkningen använder fortfarande tv som den viktigaste informationskällan. I princip, kan det 

ses på de enorma resurserna som spenderas på TV-reklam av de stora aktörerna. Även här kan 

man märka att kundlojalitet är ständigt underhålls av tillverkaren som skapar en stark relation 

mellan konsumenten och varumärket. Detta sker genom en rad effekter, släpper nya produkter, 

sänder tv- reklam och gör sig tillgängligt.  

Om man drar en analogi mellan ekologiska och konventionella tvättmedel kan vi se de 

uppenbara skillnader som har en logisk förklaring. Först och främst tillverkare av miljövänliga 

tvättmedel inte kan konkurrera med de redan väletablerade aktörer så som Procter & Gamble, på 

grund av begränsade resurser och mindre reklambudget. De flesta producenter av ekologiska 

produkter använder sig av en annan typ av marknadsföring. Istället för att pumpa enorma pengar 

i tv-reklam, som t.ex. gör Procter & Gamble väljer de medier som är lämpliga för produkten och 

de miljöfrågor som är aktuella. Även om tv-reklamen kanske ökar på marknader där den 

kommersiella televisionen expanderar kraftigt (som i Ryssland), har en viss driftkraft förloras på 

mer etablerade och industrialiserade marknader, som S:t Peterburg. Ett problem för tv-reklamen 

är att dess uttryckliga framgång och tillväxt har skapat en motreaktion som hotar att minska dess 

effektivitet. Användningen av massmedier kan även spä ut trovärdigheten i det gröna budskapet, 

eftersom konsumenterna inte uppfattar massmedierna som trovärdiga, trots att de får större delen 

av sin miljöinformation från dem. Det är en känslig och viktig del i marknadsföring av 

ekologiska tvättmedel, man bör vara extra försiktig med att lägga ut ett budskap om varan. 

Ecover lyckades uppnå en viss tillväxttakt med hjälp av annonser i specialiserade media som 

exempelvis tidskriften Earth Matters. Problemen med underförstådda budskap gör det svårt att 

utforma en exakt definition av gröna annonser, och därför är det svårt att mäta hur mycket de 

används.  
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Begrepp som ”miljövänlig” och ”miljökänslig” har en tendens att tillskriva produkten mänskliga 

egenskaper, och förse själva produkten med en miljöattityd. Grön marknadsföring har påbörjat 

en försiktig förändring både av de värden och det språk som används i reklamen. Värden som 

omtänksamhet, delande och vårdande har ofta förekommit; medan värden som överflöd och 

bekvämlighet har blivit mindre framträdande.
54

  

Återigen, ekologiska tvättmedel har inte samma publicitet i Ryssland som deras konkurrenter 

som producerar traditionella tvättmedel. Och hela den miljöfrågan som blivit känt från den 

genomförande studien är inte de mest oroande fakta för invånarna i Ryssland. Det finns positiva 

tendenser i denna riktning endast i stora ryska städer som Moskva och St Petersburg där kulturen 

och förståelse för ekologi betydligt större. Med tanke på trenden med växande intresset för 

miljötvättmedel, många utländska företag som vill popularisera sina produkter använder mer 

tillgängliga informationskanaler, så som internet, olika tidskrifter med kvinnlig läsekrets. 

Eventuella köparna av ekologiska produkter är mer krävande till producenter. Innovativa och 

miljömedvetna konsumenter läser nog i vad som står på baksidan av förpackningen i 

innehållsdelen, och generellt försedda med tillräckligt information om produkten.  

När det gäller kundlojalitet till miljövänliga tvättmedel, där kunden baserar sitt beslut på 

produktens kvalitet och den funktionella egenskapen och värderar denna komponent som 

huvudsakligt. I begreppet produktens kvalitet ingår i första hand säkerhet och effektivitet när det 

gäller tvätt. För dessa två värden köparen från städer som S:t Petersburg och Moskva är beredda 

att betala extra pris. Miljövänliga tvättmedel kan även anses som ett sätt att differentiera sina 

produkter gentemot konkurrenterna, miljömarkering i detta fall en väsentlig del, vilken har stor 

betydelse för kunden. Många fall av allergi mot tvättmedel bidrar också till att den moderna 

köpare som tar emot information från olika källor anges för att köpa mer kvalitet och säkert 

rengöringsmedel, speciellt när det gäller barnens hälsa.  

Grön produktmärkning representerar en viss status som påverkar köpbeslut. Denna tillsats 

används också i produkt positionering och därmed ger möjlighet för konsumenterna att veta att 

produkten är miljövänlig. Certifikatet ger rätt att kalla sitt märke för grönt varumärke. I fallet 

med ”Älg” gäller samma principer, och Svanelicens som tvättmedlet ”Älg” har erhållit är den 

mest kända miljömärke bland de ryska konsumenterna och som många andra svenska 

varumärken, tonvikten kommer att läggas på ”Svensk kvalitet” vilket är känd i hela världen. 

”Svensk kvalitet” det är ett abstrakt värde som används av många svenska tillverkare t.ex. som 

Oriflame. För att öka effekten, och bekräftelse av svenskt ursprung, kommer förpackningen 

inneha en familj av älg, som också symboliserar Sverige. Dessa symboler används även i Volvo 

reklam, där älgen direkt inblandad i bildandet av presentation av svensk tillverkare. Det är också 

nödvändigt att nämna företagets vision som syftar på miljö och ständigt förbättring inom alla 

delar av företaget. ”Älg” är miljömarkerad, och uppfyller alla miljö standarder, så i det avseendet 

har vi inga problem där. 

Spridning av reklam kommer att ske via olika webbsajter och publikationer med en tematisk 

inriktning på hälsosamt liv, där målgruppen är kvinnor. Först och främst är det hemmafruar som 
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engagerar sig i fördelningen av familjens budget samt bestämmer för handel av livsmedel. Man 

bör vara uppmärksam på denna målgrupp och fokusera insatserna på dem.  

Det finns en rad faktorer som tyder på att miljökulturen i S:t Petersburg är inte lika utvecklad 

som i västvärlden, där begreppet ”ekologiska produkter” är redan en norm och inte något som är 

exklusivt. Luckor i den ryska lagstiftningen bidrar till att medvetenheten om miljöfrågor inte har 

skyhöga resultat och belysning i media av det aktuella problemet inte existerar i hög grad. Men 

själva problemet med ekologi i S:t Petersburg är ganska akut. Staden med över 5 miljoner 

människor laddad med stort antal transporter som direkt försämrar ekologi i staden. För det andra 

utveckling av föroreningar inom en snar framtid kommer bara att växa som gör att problemet 

med föroreningar kommer att vara ännu mera aktuell. Möjligen det kommer att väcka 

medvetenhet hos personer för miljöfrågor på individnivå. Därför ekologiska tvättmedel är ett 

alternativt sätt att skydda sig från skadliga kemikalier. I reklam är nödvändigt att utforma ett 

budskap där konsumenten måste informeras om det befintliga problemet med ekologi och 

tvättmedlet ”Älg” i detta fall är en lösning på detta problem på lokal nivå. Konsumenten måste 

känna att han/hon gör sitt val i förmån till hälsa och skydd av naturen, samt gör ett litet bidrag till 

en stor gemensam sak som skydda miljö. 

När det gäller segmentering av tvättmedel ”Älg”, enligt min mening och uppfattning av 

marknaden och dess konkurrenter, ”Älg” tillhör till samma segment som de närmaste utvalda 

konkurrerande produkter. Således målgruppen av ekologiska tvättmedel är invånarna i stora 

städer med inkomster över genomsnittet, främst med högre utbildning, framgångsrik karriär, att 

sträva efter en sund livsstil, inklusive hälsosamt ätande. Detta i sin tur bör inrikta ”Älg” till 

premiumsegmenten och inte till massmarknader. 

 

5.2 Vilka svårigheter samt perspektiv förväntar vid lansering och marknadsföring av en ny 

produkt in på marknaden i S: t Petersburg? 

Utförd marknadsundersökning om marknaden för hushållskemikalier, nämligen tvättmedel i 

Ryssland gav grund för reflektion om hur man bör arbeta under sådana marknadsförhållanden. 

Jag kan inte säga att det finns någon form av definierad strategi för att införa ett nytt varumärke 

på marknaden i S: t Petersburg, det beror på produkten, dess särdrag och marknadssituation 

generellt.  

Med hjälp av den bearbetade informationen kan man märka vissa drag som karakteriserar 

egenskaper vid segmentering i Ryssland. På grund av historiska skäl, segmentering i Ryssland är 

lite annorlunda än i Europa. Anledningen till detta är en avsaknad medelklass i samhället som 

finns i de europeiska länderna. Denna formulering av problemet kan endast hänvisas till de 

regionala delarna av Ryssland, megastäder som S:t Petersburg lever med andra standarder som 

liknar mer västerländska. Med andra levnadsstandard har befolkningen fler alternativ när det 

gäller val och därigenom detta skapar vanor och andra variationer i det dagliga livet för ryssarna 

i S:t Petersburg. Globala trender som miljömedvetenhet kommer dit mycket tidigare än i 

provinserna vad som skapar ett annat mönster av konsumtion.  
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Utifrån situationen, gjorde jag några slutsatser, vad gäller perspektiv samt svårigheter vid 

lansering och marknadsföring av ett nytt varumärke av ekologiskt tvättmedel. 

Fördelar 

- Den ogynnsamma miljöförhållande i S:t Petersburg; 

- Popularitet och växande effektiv efterfrågan för en sund livsstil och sunda vanor vad 

gäller livsmedel; 

Nackdelar 

- Bristen på ett enhetligt koncept för ekologisk produkt och kriterierna för dess skillnader 

från andra produkter; 

- Avsaknad av en rättslig ram som reglerar produktionen och omsättningen av ekologiska 

livsmedel, samt miljö-natur möjliga hot. 

 

Möjligheter 

- Ökande välstånd i de stora städerna i Ryssland, nämligen S:t Petersburg 

- Viljan av företag att investera, producera och sälja ekologiska livsmedel samt viljan av 

konsumenter som efterfrågar ekologiska produkter; 

Hot 

- Brist på förståelse av tillverkare och säljare vilken plats ekologiska produkter ska ha på 

marknaden; 

- Trögt arbete med konsumenten 

 

Marknaden för ekologiskt tvättmedel i S:t Petersburg i dag kräver en del förändringar i 

konsument förståelse. Trenden på sund livsstil medför med sig en del förändringar i människors 

liv och väcker medvetenhet hos potentiella konsumenter. Det skapar ett annat mönster av 

konsumtion samt högre krav på tillverkarna skapar ansvar och kvalitetstänkande. Dagens filosofi 

ändrar inställning till produktion, och nu tror jag att företagen i Ryssland måste tänka på 

produktens kvalitet snarare än kvantitet och ordet ”eko” bör motsvara dess initiala värde.  

Även bör det användas två huvudsakliga måltavlor för att bilda grupper av lojala kunder: i första 

hand kvinnor (helst mödrar) vilka dras till gröna produkter som tilltalar deras moderliga 

instinkter: i andra hand barn, eftersom de utsätts för miljöutbildning i skolan vilket gör dem till 

viktiga initiativtagare när det gäller gröna köp. Skolor har förvisso blivit ett favoritmål när det 

gäller grön marknadsföring för ett stort antal företag. Denna praxis bör tillämpas av ”Älg”, för att 

utöka kretsen av kunniga konsumenter.  
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Insatserna från ett företag för att skapa en kategori av ekologiska produkter och skapa 

förutsättningar för konsumenterna att ha möjlighet att välja ekologiska produkter är inte 

tillräckligt främst av ekonomiska skäl. 

 

5.3 Vilka element vägs in i starka ekologiska varumärken? 

Det finns flera faktorer som direkt påverkar tillståndet av ett starkt varumärke;  

* Varumärket  

* Identitet och personlighet  

* Unik produkt  

* Kvalitet  

* Kommunikation  

* Varumärkespositionering  

Frågan om hur starkt ett varumärke är ganska personligt relaterat. Med det menar jag att 

varumärken i sig har personliga samt individuella aspekter som bedöms olika av olika individer. 

Därför kan det vara svårt att reda ut hur stark position ett specifikt varumärke egentligen har på 

en marknad på grund av de individuella värderingarna. Därför tror jag faktiskt att det är viktigt 

för företaget att utveckla varumärke och varumärkesstrategi på så sätt att det skulle kunna tilltala 

en bredare publik. Enligt min åsikt finns det risk med att positionera varumärke på allt för smal 

målgrupp kan medföra företag problem med att lyckas i konkurrensutsatta miljö om det inte är 

ett redan befintligt starkt varumärke. Jag vill även påvisa att detta påstående ligger på en nivå 

som en konsument skulle uppfatta det. Det vill säga att det för allmänna köpare är helt olika 

vilket varumärke de anser som är starka, beroende av vilket märke de har starkaste relation till. 

Nya produkter som lanseras av relativ okända företag har oftast svårt att ta marknadsandelar från 

kända märkesnamn. Det är kanske enklare för ett etablerat märke att säga sig vara grönt än det är 

för ett grönt märke att vinna konsumenternas förtroende. Många företag överför företagets 

identitet, dess värde och filosofi på ett sätt som positionerar både företaget och dess produkter i 

konsumenternas miljömedvetenhet. Den gröna konsumentens intresse för hur produkten 

tillverkas har börjat avspeglas i efterfrågan för produkter från företag med goda miljömeriter.  

Efter en noggrann granskning av teorin och det insamlade information upptäckte jag en del 

överstämmelser och olikheter som bör vägas in i ett starkt ekologiskt varumärke. Enligt min 

mening är att styrkan hos ett varumärke är en uppskattningsfråga på konsumentnivå vilket är 

ganska objektiv. Jag menar att det är viktigt för företaget vilken attityd har konsumenterna 

gentemot företaget, samt vilket image har företaget i konsumenternas ögon. Det spelar en viktig 

roll. Välfungerande företagets image gör företaget mer unik med avseende på konkurrenter och 

ger även möjlighet att få en mer stabil position på marknaden. När det gäller miljö-och 



 
39 

 

konventionella tvättmedel denna effekt uppnås på olika sätt. Tillverkare av konventionella 

tvättmedel i Ryssland når uppmärksamhet och lojalitet i sitt segment genom en enorm ström av 

tv-reklam. Med andra ord de satsar på aggressiv marknadsföring, genom att ökar i popularitet 

med hjälp av enorm mängd reklam. I min personliga åsikt det ser ut som en zombie befolkning 

som suger in all information från TV utan att tänka. När det gäller ekologiska tvättmedel då 

bilden är helt annorlunda, där segmenten ställer krav på kvalitet och säkerhet. Flashiga reklam i 

det fallet inte den viktigaste komponenten som avgör valet.  

Ett varumärke är en symbol, men en symbol med enorm potential. Symbolen som kan utryckas 

på många olika sätt vilken kan representera många olika värdedimensioner.
55

 Starka varumärken 

medför ett ”överpris” på marknaden vilken är en viktig företagets tillgång. Ett överpris måste 

stärkas med hög kvalitet och säkerhet.  

Jag tror att om ett företag förstår hur viktigt varumärke för kunder på marknaden, har de kommit 

en bra bit på vägen till ett framgångsrikt märke. Skickliga företag kan även komma närmare 

konsumenten och leva in sig i situationen för att förstå de utvecklingar som sker inom 

varumärket. Som jag tidigare nämnt, bör man vara ständigt på sin vakt, vara uppdaterat och 

framför allt vara engagerade i sitt varumärke för att kunna lyckas med sin strategi.  

Jag anser att en av de viktigaste komponenterna är en kvalitet designade produkt som skulle 

etablera sig på marknaden som ett starkt ekologiskt varumärke. En väl genomtänkt produkt som 

lyckas skapa ett varumärke som kan växa starkt på marknaden. Utan en god kvalitet på varan är 

det omöjligt att tillfredsställa kundernas behov, och därför inte kan skapa kundernas lojalitet i 

fall med ekologiskt tvättmedel. Ett affärside som redan har märkvärdiga förhållanden och 

samarbeten hjälper ofta företag att vinna marknadsandelar.  

Företaget som vill lyckas måste arbeta mot att finna nya unika varumärken. Jag menar att företag 

bör hitta produkter som särskiljer sig från konkurrenterna och kommunicerar på eget språk. I det 

fallet ekologiskt tvättmedel använder begrepp ”eko”, ”miljövänlighet” vad gör deras produkter 

mer humana. Skapa en produkt till konsumenten vilken i sig kunde generera abstrakta värden i 

form av attraktion till märket. Det är viktigt att ta hänsyn till att det inte är för många abstrakta 

värden som företaget erbjuder kunden, för att kunden kan bli lätt förvirrad. Om företaget lyckas 

ladda sitt varumärke med olika typer av känslor och preferenser vilka i slutskede identifieras av 

kunden som det skulle, då anser jag att varumärkesstrategin i stort har lyckats. Förhoppningsvis 

kommer varumärke att bli ihågkommet. Det fortsatta arbetet med varumärket är viktigt för att 

inte tappa fokus på marknaden.  

Man kan även se en tydlig anslutning till hur viktigt det är för företag att arbeta med sin identitet 

samt personlighet på ett sätt som gör att kunderna får en känsla av tillit för företaget. I fall med 

”Älg” identitet föreställs i produktens ursprung, i vision som tillverkaren har på världen med 

dess förändringar i miljö. Miljömärkning är en viktig del av den gröna marknadsföring, den 
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medför med sig en viss status som uppskattas högt av konsumenter. Detta skapar en bakgrund för 

varumärket, i form av allvarlig avsikt att förändra situationen till den bättre sidan av miljöfrågor. 

Produktens identitet är direkt relaterad till produktnamnet. Därför bör namnet väljas på grundval 

av dessa associationer som företaget vill associera sig själv. Det är också viktigt att denna vision 

delas med de konsumenterna och uppfattas på rätt sätt. Därför när jag valde ett namn för mitt 

varumärke tänkte jag på associationer som medför namnet, hur lätt kommer det att bli ihåg samt 

uttalandet spelade en viktig roll. ”Älg” är en symbol för Sverige. Namnet kommer att stödjas av 

bilden på förpackningen, i vilken visas en familj av älg. Denna bild signalerar att pulvret kan 

användas för hela familjen. Eftersom produkten är i ett tidigt skede kommer i två typer, nämligen 

kulörtvätt och vittvätt, då på förpackningen för kulörtvätt planeras att finnas en familj av älgar 

med färgrik sommar palett som bakgrund, för vittvätt respektive vinter bakgrund, med ett 

övervägande vita färg. Att försöka påverka köparen på ett visuellt sätt och genom en kedja av 

associationer på basis av den svenska symbolen "Älg". I detta fall är det viktigt att betona att 

produkten tillverkad av ett svenskt företag med ett svenskt ”eko” tänkande.  

Omöjligt att förutsäga hur köparen i slutändan kommer att svara på den utsläppta produkten, men 

man kan göra antaganden och förlitar sig på sin egen intuition, förståelse för konsumenten. 

  

Positionering av ett varumärke är en mycket viktig ingrediens i varumärkesbyggande. Det avgör 

placeringen av produkten på marknaden som företaget väljer för sig själv, ett rätt ställe på 

marknaden till syfet för att locka till sig de rätta kunderna. Det kan förekomma svårigheter vid 

att hitta den rätta målgruppen som vänder sig till varumärke. Känslomässiga fördelar för 

konsumenten är nödvändiga att forma i huvudet hos konsumenten som bidrar till bildandet av 

lojalitet.
56

. Varje fall är unikt på sitt eget sätt, beroende på vilka uppgifter kan kräva en annan 

uppsättning av verktyg för att hantera problemet. Viktigt att förstå kundens behov och sedan 

tillfredsställa de behoven i affärsprocess, vad som driver kunden och vad som utvecklande.  

Kvalitet är en faktor som berör alla delar av företaget. En framgångs kvalitets produkt är ett 

resultat av genomtänkt kvalitets arbete inom hela företaget. Att ett företag från början har 

kvalitets tänkande strategier i allt som har med företagande att göra kan leda till att de klarar sig 

starkt på marknaden.  

Nu har det blivit mycket svårare att konkurrera på marknaden nämligen på den tekniska sidan. 

Som jag tidigare har skrivit i arbete exempelvis sådana tekniska egenskaper på en bilens motor är 

inte så olika varandra som det var tidigare. Därför att vinna kundernas uppmärksamhet på grund 

av funktionella egenskaper har blivit mycket svårt, kräver ytterligare värden som inte bör vara 

svagare än de konkreta egenskaperna.
57

 Koncentrationen ligger inte i att konkurrera endast om 

kvalitet på de konkreta värdena, det ligger i mer omfattande koncept som omfattar generering av 
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en idé till en färdig produkt och allt som det innebär för slutanvändaren. Min åsikt är att 

kvaliteten i produktorienterade företag har kommit att blir en självklarhet för konsumenten då 

den genomgår en stor upplaga tester innan produkten släpps ut på marknaden. De stora 

etablerade märke som Gucci inte har några problem med att driva upp priset, eftersom de har 

skapat en inarbetad profil hos konsumenterna med höga abstrakta värde. Med detta exempel ville 

jag visa varumärkes betydelse där priset inte spelat en stor roll utan det är varumärket och dess 

namn som ger dem status. Jag anser att konsumenten bedömer kvalitet som en huvudfaktor, men 

kvalité som speglat inom hela organisationen. Kvalitet som inriktar sig mot miljöfrågor. 

Kommunikation är en annan medverkande kraft som företag bör ta hänsyn till när de jobbar med 

strategier mot ett starkt varumärke. Val av kommunikations kanal spelar en viktig roll i 

marknadsförings arbete. En effektiv kommunikationsstrategi är en central del av att bygga ett 

varumärke. Alla faktorer som värdedimensioner, varumärkessymboler, huvudbudskap och 

synpunkter osv. bör beakta och definiera så väl som möjligt så att allt verkar vettigt och hänger 

ihop. Sändarens val av kanal har betydelse för hur medellandet uppfattas och hur det påverkar 

mottagaren.  

Vid felvald kommunikationskanal kan leda till att positioneringen vilseleds och målgruppen 

uppfattar meddelande på felaktigt sätt. Det kan även uppstå så kallade störningar i 

kommunikationen när ett budskap sänds. Detta kan leda till att företags tilltänkta fokusgrupp blir 

felaktigt. Om företaget laddar sitt märke med speciella känslor och konsumenten finner en 

tillfredställelse med märket tror jag att konsumenten instinktivt agerar som indirekta 

marknadsförare mot andra konsumenter.  

Segmentering är en viktig del av marknadsföring som underlättar för företaget att välja bort vissa 

segment och enbart inrikta sig på sådana som passar företaget och dess resurser. Individer i ett 

segment har ungefär samma värderingar och attityder vilket underlättar för företaget att göra 

reklam och genom detta spara resurser och tid. Som jag nämnde innan i uppsatsen, segmentering 

syftar mot att dela upp marknaden i olika segment.
58

 De principerna för segmentering kan man 

dela upp i två steg. Det första handlar om data om totalmarknaden där marknadsförare hämtar in 

informationen från befintliga källor i företaget eller från externa databaser. I det andra steget 

granskas och analyseras de data som samlats in. Det är en process som innehar kunskaper och 

färdigheter i statistik, logiskt tänkande spetsar med en ganska stor dos fantasi. Det är ganska 

vanligt att marknadsförare gör segmentering med geografin som inledningsgrund. Detta 

underlättar ytterligare arbetsuppgifter i företaget, och hjälper att skydda företagets filosofi samt 

träffa rätt målgrupp. Demografisk segmentering och psykologiska kriterier enligt min åsikt är 

precis vad man behöver uppmärksamma i första hand vid arbete med ”Älg”. Det nödvändigt att 

veta vilka möjligheter finns på det territorium där produkten kommer att lanseras, det vill säga 

den andel av en viss samhällsklass, deras välfärd och utbildning. Det utbildade skiktet av 

samhälle är oftast mer kritiska i valet och har andra vanor. Därmed psykologiska kriterier ändrar 

konsumenternas beteende till shopping 
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6. Slutsats 

I kapitel sex kommer jag att försöka slutföra sitt tema med egen uppfattning om marknaden i S:t 

Peterburg samt vad jag lärt mig under arbetet med denna studie. Då jag känner att jag har 

skapat en ytligare kompetens kring ämnet ”branding”. Här kommer jag även att avsluta min 

uppsats.  

 

6.1 Egna reflektioner 

Jag anser att varumärket bör fortsätta att vara ett nyckelbegrepp för företag. Jag anser att 

varumärkesnamnet är en viktig del vilken är värt att uppmärksammas lite mera. Det är 

nödvändigt att uppmärksamma kvalitetsfrågor i alla dess yttringar, att det ska genom spegla hela 

organisationen. Från det att produkten produceras till att den släpps ut på marknaden. Det skapar 

en gynnsam bakgrund för kommunikation med kunden och skapar en bra relation mellan 

företaget och konsumenten.  

Avslutningsvis vill jag tillägga att situationen när det gäller miljö varor förändras till det bättre. 

Ryssland ligger fortfarande bakom alla de ledande västerländska länderna, men jag anser detta 

som positivt tecken. Först och främst det finns fortfarande utrymme för nya ekologiska produkter 

samt lägre konkurrens i detta segment.  

Jag brukar inte göra prognoser, men jag tänker att i dem närmaste 5-10 åren Ryssland kommer 

att bli en av de ledande länderna i konsumtion av miljövänliga produkter. Global trend med 

ekologiska produkter kommer att tvinga många företag att ändra sin vision för miljön, men det 

kommer att bli svårt och tar tid. Jag vill också påpeka att många av de globala trender och 

visioner som finns i världen snabbt plockas upp av det ryska samhället och uppnår ofta ett 

positivt resultat. Kanske är direkt kopplad med egenheter av den ryska mentaliteten, men jag är 

inte så insatt just i den fråga, och gör bara min egen förmodan.  

Ett av de problemområden som finns på den ryska marknaden är ofullkomliga lagar och regler i 

förhållande till ekologisk produktion. Det skapar ett stort antal kvalitetslåga produkter som 

minskar trovärdighet hos andra produkter av mindre kända märken som kanske uppfyller alla 

miljökrav.  

Potential i staden S: t Petersburg i min mening kan inte ifrågasättas. Staden med över 6 miljoner 

invånare, är ett attraktivt ställe med sin mångfald och konsumtion kraft. I samband med den 

besvärliga frågan om ekologi i regionen och tät trafik gör att miljövänliga tvättmedel blir en av 

de aktuella lösningarna i ekologifråga.  
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6.2 Avslutning  

Idag är den 12: e februari, efter ett långt hårt arbete gör jag klart min uppsats. Jag anser att denna 

studie har hjälpt mig att bygga min uppfattning kring varumärke som fenomen, jag hoppas att jag 

kommer att ha nytta av detta i min framtid.  

Slutligen vill jag tillägga att varumärket är en resurs som inte går att ta på, men går att känna 

av… det gör varumärkesbyggande till ett omfattande och intressant ämne exakt som vår fantasi.  
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http://www.ruhim.ru/article/rinok_stiralnogo_poroshka.htm 

http://www.marketcenter.ru/content/doc-2-11161.html 

http://www.acvi.ru/ analytical center 

http://www.nwapa.spb.ru 

www.gortis.info 

http://www.ecounion.ru/en 

http://www.spb.aif.ru/money/finances/1023155 

http://www.joneslanglasalle.ru/Russia/RU-RU/Pages/NewsItem.aspx?ItemID=29592 
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