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Sammanfattning 

Primateria AB är ett småföretag som ska lansera en stålsickel för skidpreparering och vill 

utveckla sin marknadsföring för att nå ut till utvald målgrupp om sin nya produkt. Företaget 

vill speciellt se över hur och på vilka sätt de kan kommunicera ut till målgruppen. Hur 

företaget kommunicerar med sin marknad faller under begreppet marknadskommunikation, 

som är en aspekt av marknadsföring. På vilka sätt de kan kommunicera med målgruppen 

möjliggörs av verktyg för marknadskommunikation. Uppsatsen syftade därmed till att 

undersöka vilka verktyg ett småföretag, som Primateria AB, kan använda för att kommunicera 

med sin målgrupp på marknaden. 

 

Kotlers och Kellers (2007:282) modell Utvecklandet av effektiv kommunikation har varit till 

grund för studien. Genom intervjuer med utvalda informanter tillhörande sickelns målgrupp 

samt med Primateria AB har de fyra stegen i denna teoretiska modell undersökts. 

Undersökningen visade att utifrån målgruppens sätt att införskaffa information, mål och 

utformning av kommunikationen, var de mest lämpliga verktygen att använda för Primateria 

AB; personlig försäljning, word-of-mouth, PR och en egen informativ webbsida. 

 

Ur småföretags synpunkt är de tre sistnämnda mer kostnadseffektiva verktyg och således 

lämpade för Primateria AB som småföretag. Personlig försäljning är däremot mer kostsamt, 

men med hänsyn till Primateria AB:s produkt och målgrupp är det fördelaktigt att använda. 

För att överkomma kostnadsaspekten är ett alternativ att endast använda detta verktyg vid ett 

fåtal väl valda tillfällen t.ex. vid Vasaloppet, som många i tilltänkta målgruppen deltagit i. 

Dessutom eftersom personlig försäljning inte bör användas som primärt verktyg, med hänsyn 

till kostnadsaspekten, ska det kompletteras med andra verktyg. Lyckligtvis visade det sig att 

mindre kostsamma verktyg t.ex. PR även var fördelaktiga för Primateria AB:s produkt och 

kan därför komplettera verktyget personlig försäljning.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund Primateria AB 

Företaget Primateria AB i Uppsala har för närvarande, hösten 2008, sex anställda. Företagets 

ordinarie verksamhet är inom ytteknik där de tillhandahåller rådgivning och analyser av 

industriella verktyg, samt tjänster inom ytbeläggningar och ytomvandlingar av dessa verktyg, 

till andra företag (Primateria AB, 2008c). Gällande ytbeläggningar erbjuder de tre s.k. Prima-

behandlingar; PrimaSurf, PrimaEdge och PrimaCoat, som är behandlingar av eggar, polering 

av borr och pinnfräs samt andra typer av verktyg och komponenter som formverktyg och 

kugghjul (Primateria AB, 2008d; Primateria AB, 2008e). 

 

Nyligen har företaget använt sin expertis inom ytteknik och utvecklat en produkt till 

konsumentmarknaden utanför sin ordinarie verksamhet. Produkten är en stålsickel som ska 

användas vid skidpreparering och är framtagen i samarbete med en professor vid Uppsala 

Universitet och en Vasaloppsåkare strax under elitnivån inom svensk längdskidåkning 

(Primateria AB, 2008b). Hemligheten ligger i stålsickelns egg, vilken företaget utformat 

utifrån sin expertis på området. Stålsickeln kommer i tre varianter och med tre olika typer av 

eggar såkallade P-cut, S-cut och R-cut med olika funktioner för skidprepareringen; från att 

skapa en grundstruktur till att polera skidans yta för optimala glidytor (Primateria AB, 2008a). 

Sickeln och dess egg ska genom att slipa ytan på undersidan av längskidorna förbättra ytlagret 

och göra att skidorna glider lättare på snön (Gåhlin & Wänstrand, 2008). Produkten ska vidare 

användas tillsammans med fästvalla, inte ses som ett alternativ istället för valla (ibid). Den 

släta ytan på längskidorna ska minska eller utesluta behovet av glidvalla samt bespara tid, 

pengar och ansträngning av vallning för längdskidåkaren (Primateria AB, 2008b).  

 

Det finns liknande stålsicklar på marknaden sedan tidigare och Primateria AB:s största 

konkurrent är Kuzmin Ski Technology AB som även de utvecklat en sickel (Kuzmin Ski 

technology AB, 2008). Primateria AB menar att deras sicklar, framförallt polersikeln P- cut, 

ger en jämförelsevis finare och slätare yta än befintliga sicklar på marknaden och är därför 

bättre än konkurrenternas (Gåhlin & Wänstrand, 2008). Dessutom blev det den 10e december 

2008 klart att Primateria AB inleder ett samarbete med Svenska skidlandslaget angående 

sickeln, något som tidigare konkurrenter inte lyckats med (Primateria AB, 2008b; Gåhlin & 

Wänstrand, 2008). Första steget i detta samarbete blir att Primateria AB kommer att leverera 
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produkter och bidra med sin expertis till landslaget under nuvarande säsongen (2008) och 

efterföljande säsong. Samarbete innebär att Primateria AB blir medlem i Cross Country SKI 

TEAM Sweden (Primateria AB, 2008b). 

 

Företaget har identifierat sin målgrupp för sickeln och det finns redan personer som hittat 

sickeln och inhandlat denna. Företaget vill nu däremot aktivt introducera sickeln på 

marknaden och utveckla sin marknadsföring av sickeln inför nästkommande år, 2009 (Gåhlin 

& Wänstrand, 2008). Företaget ska speciellt se över hur och på vilka sätt de kan 

kommunicera med målgruppen om den nyutvecklade sickel och dess egenskaper. 

 

1.2 Marknadsföring - att nå ut till sin målgrupp 

Marknadsföring är av stor vikt för alla företag, oavsett storlek, då det består av aktiviteter som 

skapar förståelse för kunders behov och efterfrågningar (Chaston & Mangles, 2002:2). Kan 

företaget tillfredställa behoven genom sina erbjudanden av produkter eller tjänster ökar 

sannolikheten att kunder köper dessa, och att företaget säljer tillräckligt för att bli 

framgångsrikt och överleva på marknaden (ibid). En traditionell syn på företagets 

marknadsaktiviteter är marknadsföringsmixen (marketing mix) bestående av fyra aspekter, de 

så kallade ”fyra P-na”; produkt, pris, plats och påverkan (promotion). Marknadsföringsmixens 

betydelse är att företaget i sina marknadsföringsbeslut måste ta hänsyn till alla dessa fyra 

aspekter för att få störst framgång, d.v.s. rätt distributionskanaler är lika viktigt som på vilket 

sätt potentiella kunder informeras om produkten (Kotler & Keller, 2007:9).  

 

Primateria AB vill i sin marknadsföring planera hur de ska kommunicera sitt budskap om sin 

sickel till målgruppen på marknaden. Detta tillfaller aspekten påverkan (promotion) som 

innebär kommunikationen av företagets marknadsföringsbudskap, på ett planerat sätt, med 

hjälp av olika kommunikationsaktiviteter (Fill, 2002:11; Fill, 2005:13). Aktiviteterna ingår i 

påverkan mixen (promotional mix) som är medel för att påverka och övertala en målgrupp att 

bete sig på ett visst sätt (Fill & Hughes, 2007:45). Dock har ett företags kommunikation 

utvecklas till att även innefatta att informera, lyssna och påminna sin målgrupp och innefattas 

i begreppet marknadskommunikation (Fill & Hughes, 2007: 45-46; Fill, 2005:16). Kotler och 

Keller (2007: 279) har denna uppfattning om marknadskommunikation och menar att företag 

bör informera såväl som övertyga och påminna kunder om deras produkter och varumärken, 
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på ett direkt eller indirekt sätt. De menar också att detta öppnar upp en möjlighet skapa en 

dialog med kunderna för att bygga upp en relation med dem. 

 

Det finns vidare olika verktyg (eller metoder) som möjliggör kommunikationen till 

målgruppen av marknadsföringsbudskap som benämns marknadskommunikationsverktyg 

(marketing communication tools) (Fill, 2005: 20). Dessa är verktyg såsom annonsering, 

publik relations och personlig försäljning (ibid). Dessutom har utvecklingen av Internet och 

informationsteknologi utökat antalet tillgängliga verktyg (ibid). På vilket sätt Primateria AB 

ska kommunicera med sin målgrupp innebär därav med vilka verktyg eller metoder de ska 

kommunicera med.  

 

Att marknadsföra ett företag och dess produkter är, som nämns ovan, viktigt för alla företag 

oavsett storlek (Chaston & Mangles, 2002:2). Forskning har även visat att det finns ett 

samband mellan småföretags misslyckanden på marknaden och deras brist på marknadsföring 

(McCartan-Quinn & Carson, 2003:201). Därför är det viktigt att marknadsföringen utvecklas 

på ett bra sätt. Däremot skiljer sig möjligheterna att utveckla marknadsföring och 

marknadskommunikation för små och stora företag (Gilmore, Carson & Grant 2001:1; 

Chaston & Mangles, 2002:149). Småföretag1 har som regel mindre resurser gällande 

finansiella tillgångar, tid och marknadsföringsexpertis, vilket medför begränsningar i 

marknadsföringen och marknadskommunikationen och därmed val av verktyg för att få ut sitt 

budskap (Gilmore, Carson & Grant 2001:1; Chaston & Mangles, 2002:149). Primateria AB är 

ett småföretag och har därför även begränsningar för marknadskommunikation till sin 

tilltänka målgrupp, och vill i nuläget lägga så lite finansiella resurser som möjligt på detta. 

(Gåhlin & Wänstrand, 2008). Hur kan således marknadskommunikationen se ut för företaget? 

Framförallt, vilka verktyg för kommunikationen kan de välja som småföretag?  

 

1.3 Syfte 

Att undersöka vilka verktyg för marknadskommunikation ett småföretag, som Primateria AB, 

kan välja för att kommunicera med företagets målgrupp. 

 

                                                 
1 EU:s definition av småföretag är att de fristående, eller tillsammans med partnerföretag, sysselsätter färre än 50 

personer och att omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år. Nutek. Internationellt: 

EU:s näringspolitik, 2008.  
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1.4 Avgränsningar  

Uppsatsen fokuserar endast på marknadskommunikation som tillhör delen påverkan i 

marknadsföringsmixen. Detta beror på uppdragets utformning från Primateria AB, men även 

då en annan uppsatsgrupp i samma seminariegrupp skriver för Primateria AB och fokuserar 

på aspekten plats i marknadsföringsmixen (Kotler & Keller, 2007:9). Företaget har dessutom 

redan bestämt pris och produktegenskaper för sickeln. Ytterligare en avgränsning är att 

varumärken och kundrelationer inte kommer att vidare diskuteras, även om dessa är kopplade 

till marknadskommunikation (ibid: 279). 

 

2. Litteraturöversikt  

2.1 Val av verktyg för marknadskommunikation 

Primateria AB vill se över vilka verktyg de kan använda sig av i sin marknadskommunikation 

till sin målgrupp. En modell som stegvis vägleder utvecklingen av denna kommunikation, och 

som innefattar valet av kommunikationsverktyg, är Kotler & Kellers (2007: 282) modell 

Utvecklandet av en effektiv kommunikation. Modellen består av åtta steg (se Figur 1) och 

valdes då den inte är utformad för en viss typ av företag, utan är generell gällande 

utvecklandet av marknadskommunikation. Därför ansågs den även kunna tillämpas för 

småföretaget Primateria AB.  

 

 

Figur 1. Utvecklandet av en effektiv kommunikation av Kotler och Keller (2007:282). 

 

Modellen har omarbetats utifrån syftet med uppsatsen och endast steg ett (1) till fyra (4) i 

kommer att behandlas. Detta eftersom steg fem behandlar budgeteringen för marknadsföring, 

vilket inte är i fokus för uppsatsen. Småföretag har begränsningar i finansiella resurser för 

marknadsföring och marknadskommunikation men detta behandlas genomgående i uppsatsen. 
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Steg sex är i linje med det övergripande syftet av denna uppsats, och kommer därmed ges svar 

på i analysen. Förklaringar av kommunikationsverktyg tas istället upp under steg fyra. Steg 

sju och åtta behandlas inte då uppsatsen undersöker utvecklingen och valet av verktyg för 

marknadskommunikation som ännu inte sats i bruk, och kan därför inte mätas eller integreras. 

 

2.1.1 Steg 1: Identifiera målgruppen (target audience) 

För att veta kommunikationens riktning måste, som ett första steg, en tydlig målgrupp 

identifieras. Denna målgrupp kan vara potentiella kunder, nuvarande kunder, de som 

överväger att köpa en produkt eller tjänst, personer som kan ha inflytande, individer, grupper 

eller allmänheten (Kotler & Keller, 2007:283). Primateria AB redan identifierat sin målgrupp, 

potentiella kunder, utifrån sickelns användningsområde och egenskaper och kommer därför 

inte att vidare behandlas.  

 

Fill (2005:17-18) samt Fill och Hughes (2007:50) beskriver marknadskommunikation som en 

målgruppscentrerad aktivitet (audience centered activity) som ska utgå från målgruppens 

perspektiv, och företag behöver därför förstå i vilken ”miljö” kommunikationen till 

målgruppen skall ske. Efter att ha identifierat målgruppen behöver företaget således få insikt i 

hur målgruppen införskaffar information, vilka kanaler/medier, personer och verktyg de 

använder och föredrar för detta, som ett första steg i utvecklingen av 

marknadskommunikationen (Fill & Hughes, 2007:50-52; Fill, 2005: 349).  

 

2.1.2 Steg 2: Bestämma målen för kommunikationen  

Målen med kommunikationen kan variera men innefattar vad företaget vill uppnå med 

kommunikation och vilken effekt den ska ha på mottagaren (Kotler & Keller, 2007:283; 

Blythe, 2006: 52-53). Detta är viktigt att ha klart för sig så att utformningen av 

kommunikationen utgår från önskat mål (Kotler & Keller, 2007:283). Verktygen för 

marknadskommunikation har olika möjligheter att uppnå målen, vilka kan skifta mellan att 

skapa medvetenhet om en produkt eller leda till köp (Fill, 2005:25). 

 

Vad företaget vill uppnå med kommunikationen kan kopplas till produktlivscykeln. 

Produktlivscykeln är en produkts begränsade livstid indelad i fyra stadier; introduktion, 

tillväxt, mognad och avtagande (Kotler & Keller 2007: 192). Primateria AB befinner sig i 

första stadiet, introduktionen, då de planerar en lansering av sickeln på marknaden. I 

introduktionen bör målet för marknadskommunikationen syfta till att både utbilda och göra 
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målgruppen/marknaden medvetna om produkten (Chaston & Mangles, 2002: 152-153). Detta 

eftersom, innan en kund köper en produkt måste medvetenheten om produkten finnas, så att 

ett intresse och önskan att köpa den kan skapas (Shannon, 1996: 61). 

 

2.1.3 Steg 3: Utformningen av kommunikationen 

När målet med kommunikationen är fastställt är nästa steg att utforma kommunikationen så 

att målet kan uppfyllas. Enligt Kotler och Keller (2007: 283) krävs svaret på tre 

grundläggande frågor för att göra detta effektivt. Första frågan är vad som ska säga. Detta kan 

vara antingen produktens inre egenskaper, som kvalité, eller yttre egenskaper, att produkten 

kopplas till en viss stil (image). Nästa fråga är hur meddelandet ska framföras, detta kan göras 

på ett informativt sätt där t.ex. en demonstration av produkten sker. Detta är effektivast då 

mottagaren uppmuntras till att ställa frågor eller dra egna slutsatser. Meddelandet kan även 

framföras på ett icke produktrelaterat sätt där fokus istället är på t.ex. vilken sorts upplevelse 

produkten ger. Till sist är frågan vem som ska säga meddelandet, vilket kan skapa mer eller 

mindre uppmärksamhet och trovärdighet. Ofta används kända personer som ansiktet utåt, 

något som kan öka chansen att få kundernas uppmärksamhet. Stor trovärdighet kan även 

uppnås om personen är kopplad till produkten på något sätt eller har kunskap om den. (Kotler 

& Keller, 2007: 283-285) 

 

2.1.4 Steg 4: Val av kommunikationskanaler och verktyg 

Efter att mål och utformning av kommunikationen tagits fram är nästa steg att se över vilka 

kanaler som ska användas för att åstadkomma detta (Kotler & Keller, 2007:285). Kanaler, 

eller media som Fill (2005:20) benämner det, är medlet för att överföra 

kommunikationsbudskap från företaget till sin målgrupp. Enligt Kotler och Keller (2007:285) 

delas kommunikationen in i personliga och icke- personliga kommunikationskanaler. 

Personlig kommunikation innebär att två eller fler personer kommunicerar direkt ansikte mot 

ansikte, person-till-publik eller via telefon etc. Icke personliga kommunikationskanaler 

innebär att kommunikationen är riktad till fler än en person och kan vara t.ex. tv, radio och 

tidningar (Kotler & Keller, 2007: 285-286). 

 

De olika verktygen för marknadskommunikation tillfaller opersonliga eller personliga kanaler 

för kommunikation. Verktygen är metoder för att kommunicera, och inte medlet för 

överföring av kommunikation till skillnad från kanaler (Fill 2005:20). Enligt Fill (2005:20) är 

de främsta verktygen: annonsering, säljfrämjande åtgärder, Public Relations, direkt 
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marknadsföring, personlig försäljning. Dessutom har utvecklingen av informationsteknologi 

möjliggjort fler metoder för kommunikation t.ex. via Internet (ibid:20-21).  Dessa olika 

verktyg kommer det att redogöras för nedan.  

 

2.1.4.1 Annonsering 

Detta verktyg är en icke personligt kommunikationskanal (Fill, 2005:16). Massannonsering 

via tv och radio kommer inte vidare att behandlas då detta verktyg riktar sig till en större 

massa och inte till en viss specifik målgrupp, som är fallet för Primateria AB (Fill, 2005:21; 

Gåhlin & Wänstrand, 2008). Dessutom är massannonsering mycket kostsamt att använda, och 

därför kan småföretag sällan använda sig av detta utifrån sina begränsade resurser (Chaston & 

Mangles, 2002: 155). Däremot skulle småföretag istället kunna använda sig av annonsering i 

lokaltidningar, gula sidorna och lokala medier som har lägre kostnader och som riktas till 

mindre grupper (ibid: 155–156). Annonsering är mycket effektivt för att skapa medvetenhet, 

vilket även är verktygets huvudroll (Fill, 2002:19, 487). 

 

2.1.4.2 Säljfrämjande åtgärder 

Säljfrämjande åtgärder är en icke personlig typ av marknadskommunikation kontrollerad av 

företaget själv och kan riktas mot mindre målgrupper (Fill, 2005:21). Verktyget är främst 

försäljningsorienterat och syftar till att uppmuntra en kund till att använda produkten för 

första gången eller till upprepade köp/användning (ibid:640). Kortsiktigt kan det användas för 

att skapa omedelbar och ökad försäljning genom bl.a. kuponger, prisnedsättningar och 

varuprover vid t.ex. introduktionen av en ny produkt på marknaden (Shannon, 1996: 64 & Fill 

2005:641). Verktyget kan även användas i långsiktigt syfte genom t.ex. medverkan på events 

och sponsringsprojekt, för att skapa en viss bild (image) av företaget och produkten (Shannon, 

1996: 64). Innebörden av sponsring är att ett företag tillåts att exponeras i samband med en 

annan parts aktivitet mot att ge denne ersättning, i syfte att skapa medvetenhet hos en önskad 

målgrupp (Fill, 2002:650, 652). Den utvalda publiken ska då associera aktiviteten, t.ex. en 

sport, med företagets produkter. Högre trovärdighet skapas även när det är en tredje part finns 

med och står bakom företagets varumärke (ibid:650).  

 

En generell nackdel med säljfrämjande åtgärder är dock att objektiviteten och trovärdigheten i 

kommunikationen är låg då målgruppen lätt kan identifiera varifrån kommunikationen 

kommer, d.v.s. från företaget (Fill, 2005:21). Detta eftersom ett budskap har högre 

trovärdighet om de kommer från en tredje part än företaget själv (ibid:21; 681). 
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2.1.4.3 Public Relations 

Public Relations (PR) är en opersonlig kanal och är en aktivitet initierad av företaget själv för 

att informera om dess strategiska intentioner genom tredje parts medier, såsom tidningar och 

TV, för att forma åsikter och attityder hos företagets kunder eller andra intressenter (Fill, 

2005: 22, 680-684; Shannon, 1996: 63). Företaget kan inte själv styra om eller hur budskapet 

framföras, utan det avgörs av tredje part. Detta gör att budskapet får större trovärdighet, men 

det innebär samtidigt att kontrollen över överförandet av budskapet blir lågt (Fill, 2005: 681). 

Kostnaden för PR är mycket låg, en eventuell kostnad blir t.ex. att förbereda ett 

pressmeddelande (ibid). PR kan även användas för att nå en specifik målgrupp, och en viktig 

grupp som verktyget ofta riktas mot är kunder (ibid; 681, 683). Obefintliga kunder kan ses 

som potentiella kunder, och hur de uppfattar företaget kan vara avgörande för om de vill köpa 

dess produkter eller prata positivt om detta, genom exempelvis positiv word-of-mouth (ibid: 

683). Med media relations, som ingår i PR, kan ett intresse och förtroende för företaget 

skapas vilket ökar chanserna för produktköp och positiv word-of-mouth (ibid: 683, 691). 

Media relations består av olika aktiviteter, som att ge pressmeddelanden och intervjuer, vilket 

ger journalister och redigerare i olika medier information, för att de i sin tur ska överföra 

informationen till företagets målgrupp (ibid). 

 

2.1.4.4 Word - of - mouth  

Begreppet word-of-mouth nämns i samband med PR och bör därför förklaras ytterligare. 

Verktyget är ett tillägg till de övriga verktygen och kan beskrivas som personliga 

rekommendationer eller förmedlade åsikter (positiva eller negativa) om företaget och dess 

produkter/tjänster (Fill, 2005: 25; Grönroos, 2007: 308; Stokes & Lomax, 2002:350). Det är 

rekommendationer och åsikter som sprids från person till person, där mottagaren av 

kommunikationen värderar avsändaren som opartisk (Grönroos, 2007: 308: Stokes & Lomax, 

2002:350). Att kommunikationen uppfattas som opartisk kan anses som orsaken till att 

verktyget betraktas som det mest effektiva för marknadskommunikation (Fill, 2005:25, 47). 

Detta eftersom personer lyssnar till andra personers rekommendationer, som värderas mer 

pålitligt på grund av deras uppskattade objektivitet, och tar sedan in denna information och 

värdera denna innan beslut om t.ex. köp av produkt (Fill, 2005: 26-27,47; Stokes & Lomax, 

2002:350). Kommunikationen via verktyget innebär ingen kostnad för företaget men ligger 

utom företagets kontroll (Shannon, 1996:63). Många småföretag tilltalas av egenskaperna hos 

word-of-mouth, d.v.s. hög trovärdighet och obefintlig kostnad (Chaston & Mangles, 

2002:149). Av den anledningen arbetar småföretag mycket hårt för att få nöjda kunder som i 
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sin tur kan sprida positiv word-of-mouth till andra och därmed marknadsföra företaget utan 

några kostnader (Chaston & Mangles, 2002:149–150). Det är värt att notera att utvecklingen 

av Internet har medfört att kunder även kan få information om produkter genom andra 

kunders kommentarer som är utlagda på Internet, och de kan även själva ge sina 

rekommendationer på Internet, detta är s.k. elektronisk word-of-mouth (e word-of-mouth) 

(Park & Lee, 2009:61). 

 

2.1.4.5 Personlig försäljning 

Detta verktyg är personligt och innebär att kommunikation sker ansikte mot ansikte mellan 

den potentiella kunden och försäljaren, där försäljaren försöker förmedla och framhäva en 

produkts positiva egenskaper vilket förhoppningsvis leder till köp (Shannon, 1996:62; Kotler 

& Keller, 2007: 285). Personlig försäljning är enligt Shannon det mest effektiva verktyget 

med anledning av den direkta kommunikationen, som gör det möjligt att kommunicera och 

övertyga en potentiell kund, och samtidigt få dennes feedback (Shannon, 1996:62). Dessutom 

kan kommunikationen varieras och anpassas efter köparen då en tvåvägsinteraktion är möjlig. 

Däremot är verktyget väldigt kostsamt och är därför opraktiskt som främsta 

kommunikationsverktyg (Fill, 2002: 690). Den största anledningen att använda personlig 

försäljning är när andra kommunikationsverktyg inte räcker till, då specifik information måste 

förmedlas till kunden (ibid: 691-692). Personlig försäljning är vidare vanligt förekommande 

för dyrare produkter som inköps mer sällan och har en liten målgrupp (Shannon 1996: 62). Då 

det dessutom rör sig om en komplex produkt kan en produktdemonstration vara nödvändig för 

att övertyga en eventuell köpare om produktens fördelar, och med detta verktyg finns det tid 

för frågor och tillfälle att testa produkten (Fill, 2002: 691-692). 

 

2.1.4.6 Direkt marknadsföring  

Vid direkt marknadsföring kommunicerar företaget med sin målgrupp på en individuell nivå 

för att skapa direkt respons från dem (Blythe, 2006: 206; Kotler & Keller 2007: 314). 

Exempel på direkt marknadsföring är direkt post, vilket är adresserad reklam till potentiella 

kunder som ger möjlighet till personligt utformade meddelanden (Fill, 2002: 674). Denna typ 

av kommunikation är kostsam och är lämpligast då företaget vill att mottagaren ska utföra en 

handling snarare än att endast skapa medvetenhet om en produkt (Ibid: 674-675). Direkt 

marknadsföring kan även användas då den inte riktas till specifika individer, utan kan vara 

annonser i tidningar för den utvalda målgruppen med uppmaningar att ringa in beställningar 

eller fylla i talonger att skicka in (Kotler & Keller, 2007: 316). Telefonförsäljning ett annat 
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exempel och är den mest direkta formen av kommunikation med potentiella kunder, där det 

finns möjlighet till feedback och att övervinna invändningar vid samtalandet med kunden (Fill 

2002: 677). Även detta är ett kostsamt verktyg och målet är främst att samtalet ska leda till 

köp av företagets produkt (ibid). 

 

2.1.5 Det nya mediet för marknadskommunikation  

Den digitala teknologiutvecklingen och Internet har bidragit med nya medier och möjligheter 

för företag att kommunicera med sin målgrupp (ibid: 20, 262). Internet är inte ett renodlat 

verktyg för marknadskommunikation men bidrar med olika funktioner t.ex. e-post, global 

tillgång på information, diskussionsforum m.m. (Fill, 2005:262). Detta möjliggör 

kommunikation till en stor grupp med en mängd information om företaget i sig och deras 

produkter (ibid). Dock är Internet inte en universallösning för marknadskommunikation utan 

kan komplettera de övriga medierna och verktygen för marknadskommunikation (ibid). De 

traditionella medierna skapar uppmärksamhet, medvetenhet och intresse hos en målgrupp och 

kan ge hänvisningar till företagets webbadress. Väl inne på webbsidorna kan de som är 

intresserade av företaget och dess produkter få en mer djupgående information och därefter 

kan en fortsatt interaktion mellan företaget och målgruppen utvecklas (Fill, 2005: 262,582). 

På Internet, till skillnad från traditionella medier, är utrymmet obegränsat och kostnaden för 

användningen av mediet är relativt låg och kostnad per besökare sjunker ju fler som besöker 

en webbsida (Fill, 2005: 581-582). 

 

På webbsidor kan även kommunikation ske emellan besökarna, inte bara företag till kund. 

Detta genom att utvecklingen av Internet även bidragit med så kallade ”online communities” 

på olika webbsidor, och detta kan ses som en av de största skillnaderna mellan Internet som 

medier och de mer traditionella. På online communities kan information spridas elektroniskt 

mellan besökarna, som delar olika intressen som t.ex. sport, musik eller film. Relationer kan 

även utvecklas dem emellan och även värde kan skapas för andra involverade på webbsidan. 

(Fill, 2005: 599-600)  

 

Internet ger även möjligheten att använda mediet oavsett storleken på företaget på grund av 

sin lättillgänglighet och låga kostnad, vilket är fördelaktigt för småföretag. Detta utnyttjar 

småföretag för att kunna konkurrera mot större aktörer på marknaden (Chaston & Mangles 

2002: 162; Lynn et al., 1999: 10). Internet som media kan även möjliggöra för småföretag, 
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som vill verka på en nichad marknad (liten marknad), att nå ut till en specifik målgrupp 

(Hamill and Gregory, 1997 enligt McCartan-Quinn & Carson, 2003: 250). 

 

2.2 Sammanfattning av litteraturöversikt  

Fyra steg av Kotler och Kellers (2007:282) modell Utvecklande av en effektiv kommunikation 

har använts samt omarbetats utifrån uppsatsens syfte (se Figur 2).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Bearbetad modell utifrån Kotler och Kellers (2007:282) modell Utvecklandet av en 
effektiv kommunikation. 
 
 
Steg ett innefattar att tydligt identifiera målgruppen för sin kommunikation, för att sedan 

skaffa sig insikt i hur denna målgrupp fördrar att skaffa information och med vilka 

verktyg/kanaler. Steg två innebär att identifiera hur målen med marknadskommunikationen 

ska se ut och vilka effekter denna önskas ge. Steg tre innefattar att utforma kommunikationen 

genom att svara på vad som ska sägas, hur det ska sägas och vem som ska säga det.  I steg 

fyra görs valet av kommunikationskanaler för att kommunicera med målgruppen – och 

framförallt verktyg, som är i fokus i denna uppsats (se streckad pil i Figur 2). Detta val görs 

utifrån steg två och tre, men även steg ett (se heldragen pil i Figur 2). Det handlar om verktyg 

såsom; säljfrämjande åtgärder, personlig försäljning, PR, word-of-mouth och direkt 

marknadsföring samt verktyg som utvecklingen av mediet Internet inneburit. 
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3. Metod  

3.1 Undersökningsansats 

Denna uppsats syftar till att undersöka vilka verktyg för marknadskommunikation ett 

småföretag, som Primateria AB, kan välja för att kommunicera med företagets målgrupp. 

Författarna vill därmed utforska hur detta val skulle kunna gå till i ett småföretag och få nya 

insikter om detta. Vidare vill författarna gå in på djupet hur detta skulle kunna gå till för ett 

specifikt småföretag. Undersökningsenheten för denna uppsats är småföretaget Primateria AB 

och deras framtida marknadskommunikation av sin produkt; sickeln. Företaget valdes då 

författarna till uppsatsen skriver på uppdrag av dem. Undersökningar som är på ett djupare 

plan och som undersöker få undersökningsenheter, kallas bl.a. kvalitativa studier och är av 

kvalitativ karaktär (Christensen et al., 1998: 51). En undersökning av kvalitativ karaktär ger 

en beskrivning av verkligheten genom text eller modeller för att upptäcka och lyfta fram 

samband (Christensen et al., 1998: 47). Denna ansats blir därmed tillämplig för uppsatsens 

syfte att undersöka och utforska verkligheten för ett småföretag i utvecklingen av sin 

marknadskommunikation och därigenom deras val av verktyg. Vidare ska detta undersökas 

med avstamp i teorin på området och därefter insamla nödvändig data.  

 

3.2 Datainsamling och metod för datainsamling 

De fyra steg som tillämpats utav Kotlers och Kellers modell (2007:282) Utvecklandet av 

effektiv kommunikation (se avsnitt 2.2 ovan) har legat till grund för vilken data som behövts 

insamlas samt lämplig metod för den datainsamlingen. Dessa data har sedan används för att 

utforska hur småföretaget Primateria AB, genom att utveckla sin marknadskommunikation 

enligt modellen, kan välja lämpliga verktyg för kommunikationen. Eftersom inga data om hur 

målgruppen insamlar information fanns sedan tidigare innebar det att författarna behövde 

samla in s.k. primärdata för att få den data som behövdes.   

 

3.2.1 Identifiera målgruppen och deras sätt att få information (Steg 1) 

Det första steget fokuserar på målgruppen för kommunikationen, d.v.s. målgruppen för 

sickeln. En uppdelning av marknaden och identifiering av potentiella kunder/målgrupp är 

redan gjord av Primateria AB (se avsnitt 4.1) (Gåhlin & Wänstrand, 2008). Därför blir fokus i 

undersökning att utforska hur personer i denna tilltänkta målgrupp föredrar att införskaffa 

information. 
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Urvalet av informanter grundandes på den insikt och kunskap de hade om vilka 

kommunikationskanaler/verktyg sickelns målgrupp föredrar och använder. Dessa ansågs vara 

personer som själva tillhör Primateria AB:s målgrupp. Metoden urval utifrån syfte (purposive 

sampling) användes för att välja ut dessa informanter (Saunders et al., 2007:230). Detta 

genom att författarna själva valde ut dem som ansågs ingå i målpopulationen för sickeln, 

utifrån Primateria AB:s egen beskrivning av målgruppen, d.v.s. personer som kan beskrivas 

som motionärer, elitåkare eller landslagsåkare och att de är personer som lägger ner mycket 

tid och energi på sitt intresse längdskidåkning (Saunders et al., 2007:230; Gåhlin & 

Wänstrand, 2008). (Intervju med Primateria AB om tilltänkt målgrupp skedde innan urvalet 

av informanter). Författarna fick tag i två av informanterna genom personliga kontakter. En av 

dessa är en f.d. landslagsåkare inom Svensk längdskidåkning med initialerna RH och var 

”huvudinformant”. Detta då han ansågs ha mycket insikt och kunskap om längdskidåkning 

och fungerade som en ”expert” på området, snarare än att han tillhörde målgruppen. Resterade 

informanter fick författarna tag på genom Primateria AB som gav författarna tillåtelse att 

kontakta nuvarande kunder och personer som testar sickeln åt dem, och som även passade in i 

beskrivningen av målgruppen för sickeln. 

 

Den valda urvalsmetoden sker enligt ett s.k. icke- sannolikhetsurval där inte alla i en 

målpopulation (d.v.s. sickelns målgrupp) har lika stor chans att komma med i urvalet 

(Christensen et al., 1998:103; Saunders et al., 2007: 207). Detta gör att svaren från 

informanterna inte kan generaliseras statistiskt för hela målpopulationen (Saunders et al., 

2007: 207). Dock kan denna typ av urval användas vid kvalitativa undersökningar då det 

ibland är viktigare att de utvalda informanter har viss insikt och kunskap om vad som ska 

studeras och därför är lämpliga, vilket är fallet i denna undersökning (Christensen et al., 

1998:103; Saunders et al., 2007: 207). 

 

Datainsamlingsmetoden bestod av 11 intervjuer med de utvalda informanterna. Eftersom 

författarna inte hade givna svar till informanterna och ville ha möjlighet variera frågorna 

beroende på hur intervjun fortlöpte, valdes semi- strukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod, d.v.s. för att kunna utforska möjliga svar på frågorna (Christensen et 

al., 1998:133; Saunders et al., 2007: 312-313). Semi- strukturerade intervjuer är dessutom 

lämpliga vid ett utforskande syfte för undersökningen, i detta fall att utforska det sätt som 

målgruppen skaffar information på (Saunders et al., 2007: 312-313). Insamlingsmetoden är 

även lämplig då den tillåter mer komplicerade frågor, eftersom en dialog mellan intervjuaren 
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och informanten är möjlig (Christensen et al., 1998: 141-142; Saunders et al., 2007: 316). 

Frågor om kommunikation och information ansågs vara till viss del komplicerade och därför 

var metoden passande.   

 

Frågor som ställdes till informanterna var hur de införskaffar information både generellt om 

skidåkning och om produkter (se frågorna 5-6 Bilaga 1). I de fall informanterna inte förstod 

frågan eller att denna behövde förtydligas angavs exempel på möjliga sätt att få information, 

såsom tidningar eller webbsidor. Exemplen togs från beskrivningarna av de olika verktygen 

och kanalerna under steg fyra (4) i den använda modellen för uppsatsen. Exemplifieringen 

gjordes även för att sätta fokus på att det är de sätt information införskaffas på som 

efterfrågades.  

 

Frågor om hur mycket tid informanterna lägger ner på längdskidor, vilken typ av skidåkare de 

är och om resultatförbättring är viktigt var för att kontrollera att personerna tillhörde 

målgruppen för sickeln (se frågor 1-4 Bilaga 1). Detta för att se till att den kunskap de bidrog 

med om informationsinsamling verkligen kom från sickelns målgrupp, och på så sätt var 

relevant för undersökningen.  

 

Intervjuerna genomfördes via telefon, då detta är fördelaktigt gällande tid, kostnad och 

tillgänglighet till informanterna, då flertalet informanter befann sig på annan ort (Saunders et 

al., 2007: 341-342). Med den informant som befann sig på samma ort gjordes det dock en 

personlig intervju. En annan fördel är att en intervju via telefon är lättare att övervaka, då flera 

personer kan anteckna informanternas svar, vilket var nödvändigt i undersökningen då data 

insamlades tillsammans med en annan uppsatsgrupp (se avsnitt 3.2.4 nedan) (Bryman & Bell 

2007: 214). Ytterligare en fördel är att respondenten inte blir personligt influerad av att träffa 

den som intervjuar. Nackdelar med telefonintervjuer kan dock vara att kroppsspråket inte kan 

avläsas samt att det kan vara svårt att spela in samtalet, vilket författarna upplevde, och därför 

togs anteckningar under intervjuerna istället (Bryman & Bell 2007: 214, 216). Ytterligare en 

nackdel med telefonintervjuer är att svårare och komplexa frågor inte lämpar sig, då bilder 

eller instruktioner kan vara svåra att visa/förklara (Malhotra & Peterson 2006:184). Detta tog 

författarna hänsyn till genom att skicka över nödvändigt material om Primateria AB:s sickel 

(beskrivningar av sickeln som produkt) till dem som inte varit i kontakt med produkten 

tidigare. På detta sätt kunde den nackdelen förhoppningsvis övervinnas samt även förenkla 

och förtydliga frågorna. Dessutom har följdfrågor ställts till respondenterna vid oklarheter och 
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vid behov av förtydliganden.  Sammantaget ansågs fördelarna överväga nackdelarna med 

metoden.  

 

3.2.2 Mål och utformning av marknadskommunikationen (steg 2 och 3) 

Dessa steg är inriktade på mål och utformning av kommunikation till marknaden, främst 

utifrån företaget själv. Urval av informanter valdes ut med samma metod, urval utifrån syfte, 

och av samma skäl som för föregående steg om målgruppen, således utifrån att de har viss 

insikt och kunskap om det som skulle studeras d.v.s. Primateria AB:s mål- och utformning av 

kommunikationen (Christensen et al., 1998: 103; Saunders et al., 2007: 207, 230, 232). 

Representanter från Primateria AB ansågs därför som lämpliga informanter. Dessa är även 

författarnas kontaktpersoner för uppdraget.  

 

Datainsamlingsmetod för dessa två steg var semi- strukturerad intervjuer. Detta av samma 

skäl som undersökningen av målgruppen, då uppsatsen har ett utforskande syfte och 

författarna ville inte ge svarsalternativ (Christensen et al., 1998: 133; Saunders et al., 

2007:312- 313). Frågorna till informanterna berörde vad företaget vill säga till sina kunder 

och vilka effekter de önskar av sin marknadskommunikation gällande sickeln, samt vilken 

förkunskap som krävs för dess användning (se frågorna 4-7 Bilaga 2). Dessutom ställdes mer 

generella frågor om sickeln som produkt, vilket redovisas i avsnitt 1.1 ovan (se frågorna 1-2 

Bilaga 2) samt hur de ser på sickelns målgrupp (se fråga 3 Bilaga 2). Skillnaden mellan dessa 

intervjuer och intervjuerna med målgruppen var att de var personliga intervjuer och inte via 

telefon. Detta var möjligt eftersom informanterna befann sig på samma ort som författarna.  

 

Gällande utformningen av kommunikationen (Steg tre) insamlades data om detta även genom 

frågan huruvida den medföljande informationen till sickeln var tillräcklig för att förstå dess 

användning och egenskaper, i intervjuerna med målgruppen (se frågorna 10-11 Bilaga 1). 

Detta för att få en indikation på hur utformningen av kommunikationen, framförallt hur den 

ska se ut. Detta är viktigt eftersom målgruppen har stort inflytande i vad som ska sägas, hur 

det ska sägas, när det ska sägas och vem som ska säga det (Kotler & Keller 2007: 283). Vad 

som ska sägas i kommunikationen har däremot undersökts i intervju med representanter från 

Primateria AB. Vem som ska säga det undersöktes utifrån svaren om hur målgruppen 

införskaffar information och då av vem de helst får information (se frågorna 5-6 Bilaga 1). 
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3.2.3 Datainsamlingsmetodens reliabilitet och validitet 

Datainsamlingsmetoden (semi- strukturerade intervjuer) som används i undersökningen av 

både steg ett, två och tre resulterade i kvalitativ data och dess reliabilitet (dess upprepbarhet 

och konsistens) kan diskuteras utifrån syftet med undersökningen (Saunders et al., 2007:318). 

Syftet var att undersöka verkligheten för Primateria AB som småföretag, vilken kan förändras 

med tiden, och är därmed i sig inte konsistens. Därför är inte meningen med undersökningen 

att den ska upprepas i sin nuvarande form. Att därmed kunna försäkras om att andra kan 

upprepa samma undersökning och få samma data är inte realistisk. Dessutom då en styrka i 

denna metod är dess flexibilitet, inte standardisering, som tillåts i att utforska uppsatsens syfte 

och frågeställning (Saunders et al., 2007:319). Däremot, genom att tydligt redogöra för 

undersökningens tillvägagångssätt kan andra förstå processen och resultaten av 

undersökningen för att sedan kunna återanalysera dem (ibid:320). Datainsamlingsmetodens 

validitet har tagits i beaktande genom frågornas utformning t.ex. att kontrollera att 

informanterna verkligen tillhörde den tilltänkta målgruppen (se avsnitt 3.2.1.). Vidare togs 

detta i beaktande genom att ställa följdfrågor för förtydliganden samt genom val av 

informanter för att på så sätt göra insamlad data så valid (giltig) som möjligt d.v.s. att vi har 

mätt det vi ämnade mäta utifrån uppsatsen syfte och frågeställning (Bryman & Bell 2007: 

164). Under intervjuerna har dialogen, som är möjlig med vald metod, möjliggjort att 

författarna har kunna se till så att informanterna uppfattat frågan rätt och således kunnat svara 

på den fråga vi ämnade ställa.  

 

3.2.4 Samarbete med annan uppsatsgrupp 

Intervjuerna med informanterna har skett samtidigt som en annan uppsatsgrupp, bestående av 

Marcus Jansson och Karin Grannas, i samma seminariegrupp (Jansson & Grannas, 2008). 

Dock har de två grupperna fokuserat på olika frågor i intervjuerna. Detta samarbete 

etablerades eftersom den andra gruppen skriver för samma företag, Primateria AB, och 

undersöker samma målgrupp. Vid intervjuerna deltog båda grupperna. En person ställde 

frågorna medan de övriga skrev ner anteckningar under intervjuerna. Grupperna har ansvarat 

för sin egen datainsamling och bearbetat sitt eget material från intervjuerna.  
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4. Undersökning av Primateria AB och sickelns målgrupp  

4.1. Primateria AB: s syn på kommunikationen för sickeln  

Intervju med två representanter från Primateria AB; Rickard Gåhlin och Olle Wänstrand, ägde 

rum den 24 november 2008, på Primateria AB:s kontor i Uppsala. Dessutom har intervjun 

kompletterats med följfrågor för förtydliganden via e-post med Olle Wänstrand, dessa svar 

kommer att redovisas med referens till denna e-post kontakt. 

 

Gåhlin och Wänstrand inleder med att berätta om vilket typ av produkt sickeln är och hur den 

fungerar (redovisades i avsnitt 1.1 ovan). Vidare tillfrågades de vilken typ av information de 

anser att kunder behöver för att förstå sickelns användningssätt och funktion (se fråga 4-5 

Bilaga 2). De berättar att i produktpaketet för sickeln medföljer en skriftlig broschyr om hur 

denna ska användas. Där finns även information om vad användaren bör tänka på för att inte 

göra sig illa i samband med användning, samt hur skador på skidorna undviks. Informationen 

finns även upplagd på Primateria AB:s hemsida. En film med instruktioner håller även på att 

tas fram. Vidare planerar de att få feedback från användare av sickeln för att se om broschyren 

är tillräckligt tydlig. Enligt Wänstrand är sickeln lätt att använda jämfört med att valla en 

skida efter konstens alla regler. De menar att om användaren följer instruktionen och får öva 

några gånger är det inga konstigheter. Wänstrand menar även att de som idag vallar sina 

skidor, och försöker optimera glidet, utan problem kan använda sickeln och att i princip alla 

snabbt kan lära sig att använda sickeln om intresse finns. Han fortsätter med att det samtidigt 

krävs tillräckligt mycket träning och vana för att kunna bedöma om en skida har bra glid eller 

inte. Något som en icke insatt skidåkare har svårt att avgöra. Gåhlin förklarar sedan att de som 

mäter sig med något, där resultat har betydelse, är de som av störst sannolikhet är villiga att 

lägga ned tid och energi på att preparera skidorna på detta sätt som sickeln innebär.  

 

Gåhlin och Wänstrand berättar även vilka de ser som sin tilltänkta målgrupp. De ser denna 

indelad i tre delgrupper. Första gruppen är den yttersta eliten, dvs. landslagsåkare, vilket i 

Sverige är kanske 30 personer. Dessa åkare har full support av ”Vallateam” och vallar normalt 

inte sina egna skidor. Här är det alltså viktigast att sälja in sickeln till Vallateam, enligt 

Primateria AB. De tror inte att denna grupp kommer att ge någon större omsättningspotential, 

utan att de kan användas i marknadsföringssyfte genom att ge bort skidskrapor mot att få säga 

att de använder dessa. Nästa grupp är övriga elitåkare, de som inte är med i landslaget men 

kan vara duktiga nog för att ha sponsorer och i vissa fall livnära sig på sin skidåkning. Dessa 
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åkare preparerar förmodligen sina egna skidor och är ute efter förbättringar. Den tredje 

gruppen är hängivna motionärer, som Primateria AB kallar dem. Det är personer som satsar 

mycket på sin skidåkning, är oftast med i en skidklubb och ställer upp i olika amatörtävlingar 

och som t.ex. åker Vasaloppet. Dessa personer vallar sina egna skidor och är förmodligen den 

vikigaste kundgruppen för sickeln. I denna målgrupp kan även s.k. övriga motionärer ingå, de 

som är relativt duktiga åkare och som åker skidor regelbundet men som inte nödvändigtvis är 

aktiva i en skidklubb.  

 

Primateria AB vill med kommunikation till målgruppen främst få dem att vilja testa och köpa 

produkten och att de ska bli nyfikna på nyheten som Primateria AB kommer med. Vidare 

berättar Gåhlin och Wänstrand om vad de vill nå ut med till deras tilltänkta målgrupp. De vill 

förmedla fördelarna som finns med sickeln jämfört med konkurrenten Kuzmin och andra 

sicklar, nämligen att Primateria AB:s sickeln ger en bättre och slätare yta på längdskidor och 

att den tillsammans med fästvalla ska kunna minska användningen av glidvalla. Det är viktigt 

att sickeln presenteras som ett komplement till skidvalla, och inte något som ska utesluta valla 

helt. Fokus för kommunikationen ska vara sickelns prestanda och kvalitet, så att fokus från 

priset hamnar i skymundan och istället riktas mot sickelns funktion och användning. De som 

använder sickeln ska känna att de ligger i framkant och har det senaste inom längdskidåkning. 

Hur de ska nå ut med information och kommunikation om sickeln till potentiella kunder, 

enligt Wänstrand, är för tillfället ryktesvägen via eliten, på hemsidan och diskussionsforum, 

skidmässor och vid tävlingar som t.ex. Vasaloppet. Wänstrand tillade att Primateria AB vill 

skapa en ”hype” om produkten denna vinter, 2008, och skapa kontakter med skidlandslaget.  

 

Gåhlin och Wänstrand tillfrågades även vilka resurser gällande tid, pengar och kunskap de har 

att läggar ner på marknadskommunikationen. De svarade att i dagsläget är de villiga att bara 

göra det som krävs för att kommunicera om sickeln och lägga så lite resurser som möjlig på 

produkten gällande marknadskommunikation. De anser att de först måste veta hur många de 

kan sälja till för att bestämma vilka resurser de kan lägga på marknadsföring. Vidare att de ser 

sickeln som en mycket nischad produkt med en liten marknad.  

 

 

 

 



23 

 

4.2 Intervjuer med informanter från sickelns tilltänkta målgrupp  

Intervjuer skedde mellan 2-4 december 2008, Uppsala, med utvalda informanter via telefon 

samt en personligen. Utifrån de första inledande frågorna under intervjuerna har följande 

beskrivning av intervjupersonerna kunnat göras (se frågorna 1-4 Bilaga 1). Inga namn 

kommer att nämnas så att informanterna kan vara anonyma. 

 

Intervjupersonerna kategoriserade in sig själva som motionär, elitmotionär, tävlingsmotionär 

och elitåkare på nationell nivå, utifrån frågan vilken typ av längdskidåkare de ansåg sig vara. 

En av personerna är motionär idag men var för några år sedan med i svenska skidlandslaget 

för längdskidåkning. Denna person kommer att redovisas med initialerna RH. Alla av 

informanterna är medlemmar i en skidklubb men endast fem anser sig vara aktiva 

medlemmar. Informanterna har alla längdskidåkning som ett stort intresse och lägger ner 

mellan 2-20 timmar i veckan på skidåkning. Resultatförbättringar gällande skidåkningen 

ansågs viktigt, men till olika grad. Motionärerna mäter sig främst mot sig själva och åker för 

nöjesskull, medan elitmotionärerna/tävlingsmotionärerna ansåg resultat mer viktigt och ville 

förbättra sig. Elitåkaren ansåg det viktigt med tidsresultat och mätte sig både med sig själv 

och andra. Fyra av de 11 tillfrågade var personer som fått sickeln utan kostnad av Primateria 

AB, mot att de ger respons på denna. Fem var kunder som köpt sickeln själva och två 

personer hade inte någon kännedom om Primateria AB:s sickel sedan tidigare, däribland RH. 

 

4.2.1 Hur sickelns målgrupp införskaffar information 

Nedan följer en redovisning av hur, på vilka sätt, informanterna införskaffar information. En 

sammanställning av dessa resultat återfinns i Tabell 1 i slutet av detta avsnitt. 

 

När det gäller att få generell information relaterat till skidåkning, såsom nyheter om sporten 

och tävlingar, dominerar Internet bland informanterna, då alla har svarat att det är ett sätt de 

använder för att söka information generellt om skidåkning. Fyra nämnde specifikt olika 

skidforum och webbsidor som www.langd.se, www.skidforum.se och www.skidor.com. RH 

berättar att på dessa webbsidor finns generellt olika artiklar, produktannonser med kända 

skidåkare eller bara logotyper för företag samt reportage. Hur aktiva informanterna är på de 

olika forumen skiljde sig. Några anser sig vara aktiva medan andra mest läser vad andra 

skriver. En informant nämner att han främst använder Internet för att söka om olika 

skidområden inför resor. Gällande information om produkter var Internet det näst vanligaste 



24 

 

sättet som nämndes under intervjuerna, då det nämndes av åtta informanterna och fyra 

nämnde specifikt de tidigare nämnda forumen samt webbsidor. Två av informanterna 

berättade dessutom att skidforum för dem är det bästa eller främsta sättet att få information 

om nya produkter. Det var vidare via Internet och de olika forumen som två av kunderna fann 

information om sickeln innan de köpte den. Däremot nämnde RH att han inte anser att de 

olika internetforumen är ett sätt för insamling av produktinformation, utan berör främst 

taktiker och olika sätt att valla på.  

 

Vid mer generell information om skidåkning var det näst vanligaste sättet tidningar, då det 

nämndes av åtta informanter. Sju av dessa nämnde skidtidningen Glid och fem nämnde även 

Vasalöparen, en tidning som skickas ut till de anmälda inför Vasaloppet, en person nämnde 

även tidningen Åka Skidor. För information om nya produkter var det endast två informanter 

som nämnde tidningar, där en ansåg att tidningar var det bästa sättet. RH anser att viss 

information kan spridas via tidningar. Han berättar t.ex. att Vasalöparen innehåller 

produkttester, reportage om åkare m.m. och enligt honom är tidningar jämställt Internetforum 

informationsmässigt, men ansåg att det med Internet finns möjlighet att nå fler eftersom t.ex. 

Glid inte har så stor upplaga.  

 

För generell information om skidåkning var det tredje vanligaste sättet att få information 

genom vänner, bekanta och andra skidåkare som nämns av fyra personer. Däremot var 

vänner, bekanta och andra skidåkare det dominerande sättet att få information genom gällande 

nya produkter, då 10 av informanterna nämnde detta. Det var på detta sätt som två av 

kunderna fått information om Primateria AB:s sickel. Det berättades att skidåkare pratar 

mycket sinsemellan om produkter och skidåkning och de ger varandra tips om olika 

produkter. Några nämnde även att de testar och jämför olika produkter med andra skidåkare 

innan beslut om köp sker. Exempelvis ansåg en person att bekanta generellt har stort 

inflytande av information om nya produkter för skidåkare, och att det ofta lånas och testas 

produkter dem sinsemellan. Han menar också att detta är mer av en passiv form av 

informationssamlande om produkter, medan han mer aktivt söker information om produkter 

när han tar emot och skickar e-post med länkar till webbsidor till/från vänner och bekanta. RH 

anser vidare att det viktigaste sättet att sprida information om produkter är mun till mun, och 

även han nämner att personer lånar och testar produkter av varandra som de eventuellt senare 

vill köpa. Detta nämndes även av en yttligare informant. Det framkom även att de föredrar att 

lyssna på andra erfarna skidåkare om produkter och att det är viktigt att de är kunniga.  
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Exempelvis nämnde en informant att han anser personalen i butiker vid skidklubbskvällar ofta 

brukar ha för lite kunskap för att ett riktigt utbyte om information ska ske. Han lyssnar gärna 

istället på andra skidåkare under dessa kvällar då han litar på andra skidåkare med stor 

erfarenhet. 

 

Dessa skidklubbskvällar, som anordnas ett par gånger per år mellan skidklubbar och 

sportbutiker, är inte något som nämns i någon större utsträckning för generell information om 

längdskidåkning. Dock var skidklubbskvällar det tredje vanligaste sättet som informanterna 

får information på om produkter, då det nämns av sju informanter. RH menar att olika träffar, 

skidmässor och evenemang, är viktigt för spridningen av nya produkter då många snappar upp 

det senaste och får tips när de träffar kunniga personer. Detta eftersom det på dessa 

skidklubbskvällar kommer fabrikanter för att berätta och visa upp sina produkter för 

deltagarna, så att de antingen kan köpa produkten direkt eller lägga en beställning via butiken. 

Ibland är det dock kunnig personal i butiken som visar olika produkter, enligt RH.  

 

Skidmässor nämndes av fem informanter och var det fjärde vanligaste informationssättet. Tre 

informanter nämnde mer specifikt mässor/evenemang i samband med Vasaloppet, ett lopp 

som sker en gång per år och som alla informanterna nämnde att de deltagit eller ska delta i. En 

informant framförde att mässor främst är aktuellt för information om produkter i samband 

med Vasaloppet, eftersom där finns alla de som vill sälja och övertyga Vasaloppsåkare om 

sina produkter, som senare sprids till andra skidåkare. Informanten anser vidare att 

Vasaloppet är det största evenemang som finns för att nå ut med sina produkter till 

allmänheten. Detta liknade RH:s generella påstående angående träffar, skidmässor och 

evenemang. RH ansåg också att skidmässor är vanligast bland motionärer och att genom 

Vasaloppet kan information riktas till många motionärer med stort skidintresse. RH berättade 

att vid Vasaloppet köper fabrikanter plats i försäljningstält där de kan stå och visa upp samt 

sälja sina produkter till Vasaloppsbesökarna och att på så sätt liknar Vasaloppet/skidmässor 

skidklubbskvällar. 

 

Andra sätt att få information om produkter, och som endast nämndes av ett par informanter, är 

Pölders produktkatalog. En av respondenterna, RH, ansåg att olika träningsläger och 

skidgymnasium (där det ibland anordnas träffar med företag samt det finns skidforum för 

dessa) är ett sätt att få ut information om produkter. Information från butiker är även något 

som nämns av två informanter, där den ena, RH, tror att många köper det som 
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rekommenderas i butiker och den andra berättar att butiker är ett av de främsta sätten han får 

vetskap om produkter, men anser att tidningar är bättre. RH diskuterar även vad han generellt 

anser fördelaktigt för att nå ut med en ny produkt. Gällande motionärer anser RH att företag 

bör synas vid Vasaloppet. Mot mer professionella åkare som landslagsåkare rekommenderar 

han att man vänder sig direkt till deras valla ansvariga. Vallansvariga, berättar han, får 

information om nya produkter i och med sina nära relationer med fabrikanter med vilka de 

diskuterar nya produkter med samt att de ”snappar upp” nya produkter vid Worldcup tävlingar 

o.s.v.  

 

Information om skidåkning Information om nya produkter 

1, Internet; webbsidor & skidforum 1, Vänner, bekanta & andra skidåkare 

2, Tidningar; Glid, Vasalöparen, Åka skidor 2, Internet; webbsidor & skidforum 

3, Vänner, bekanta & andra skidåkare 3, Skidklubbskvällar 

 4, Skidmässor (speciellt vid Vasaloppet) 

 5, Produktkatalog från Pölder 

 6, Tidningar 

 7, Träningsläger, skidgymnasium  

 

Tabell 1. Sammanställning av hur information införskaffas av informanterna 

 

4.2.2 Informanternas svar på om informationen om sickeln är tillräcklig 

De flesta tillfrågade tyckte att informationen om sickeln var tillräcklig och att de förstod 

denna bra. Nio av respondenterna ansåg inte att det var något problem för dem att förstå hur 

sickeln skulle användas och att informationen om denna var tillräcklig. En informant (en 

kund) nämnde exempelvis att han visste precis hur den skulle fungera, och blev mycket 

imponerad över den fina ytan han fick. Vidare ansåg dock åtta av dessa att informationen 

skulle behöva utvecklas mer för dem som inte är så insatta som dem själva, för en större 

förståelse och användning av sickeln på bästa sätt. En informant trodde att många kan uppleva 

sickeln som krånglig, trots att den egentligen underlättar vallandet, och att innan sickeln är 

mer etablerad måste det finnas personer som visar hur den fungerar eller t.ex. finnas en film 

på nätet för att kunskapen om den ska spridas. RH tror att det krävs viss kunskap för att kunna 

använda sickeln på rätt sätt, den är väldigt vass och därför menar han att skador lätt kan 

uppstå. Han tror vidare att det är viktigt att åka ut bland skidåkare och visa och förklara hur 

produkten fungerar så att potentiella kunder förstår och kan lära sig.  
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En av kunderna nämnde att han inte tyckte informationen om sickeln var tillräcklig, och 

menar att det är ett känsligt verktyg och att han inte känner sig helt säker när han använder 

redskapet. Han skulle istället vilja ha tydligare information och även bakgrundinformation om 

vad sickeln egentligen gör och fungerar. Fyra av de tillfrågade nämner att bilder eller 

eventuellt en video på nätet vore bra för att informera mer tydligt hur sickeln ska användas. 

En informant nämnder att informationen på hemsidan är okej och även instruktionen, men att 

det skulle vara bra med bilder eller en film på hemsidan. Något som flertalet nämnde var att 

den skriftliga informationen som medföljer räcker för dem som erfaren skidåkare och vallare, 

men för nybörjare kan det behövas mer bilder eller en demonstration om hur de ska hålla i den 

och använda den. Flera av informanterna anser att sickeln skulle behöva demonstreras 

tillsammans med en kunnig person för att öka förståelsen.  

 

5. Analys: Utveckling av marknadskommunikation och val av verktyg  

Vilka verktyg som Primateria AB kan använda i sin marknadskommunikation har undersöks 

genom att tillämpa fyra steg av Kotlers & Kellers (2007:282) modell Utvecklandet av effektiv 

kommunikation. Lämpliga verktyg för målgruppen, målet och utformningen med 

kommunikationen kommer att redovisas efter varje enskilt steg utifrån insamlad data. Detta 

för att i ett sista skede, under steg fyra, kunna fastställa vilket/vilka verktyg som är mest 

lämpliga för Primateria AB och sickeln.  

 

5.1 Identifiera målgruppen och på vilka sätt de insamlar information (Steg 1) 

Primateria AB har själva redan definierat sin målgrupp och kategoriserat in denna i olika 

kundgrupper; yttersta eliten, övriga eliten och hängivna motionärer. Dock är den viktigaste 

målgruppen motionärerna och därför kommer den gruppen främst att vara i fokus. Då detta är 

en specifik och liten målgrupp är det viktigt att välja verktyg som har möjlighet att nå en 

sådan målgrupp. Verktyg som kan riktas till en mindre målgrupp är; säljfrämjande åtgärder, 

direkt marknadsföring, personlig försäljning samt kanalerna Internet och 

lokaltidningar/lokalmedier.  

 

Efter att målgruppen identifieras är det nödvändigt för Primateria AB att veta hur målgruppen 

föredrar att införskaffa information och på vilka sätt. De vanligaste sätten för 

informationssamlande, utifrån gjorda intervjuer, är sammanställt i Tabell 1 under avsnitt 

4.2.1. Sammantaget för både generell information om skidåkning och om nya produkter 
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nämndes främst fem sätt att skaffa information; Vänner, bekanta och andra skidåkare, Internet 

och de olika webbsidorna och skidforumen, tidningar som Glid och Vasalöparen, 

skidklubbskvällar och skidmässor och då speciellt i samband med Vasaloppet. För 

enkelhetens skull kommer endast dessa fem sätt att diskuteras vidare.  

 

De sätt för informationssamlande som nämnts av informanterna kan kategoriseras som både 

kanaler/medier och verktyg. Många av dem nämner, speciellt vid information om nya 

produkter, rekommendationer och tips från vänner, bekanta och andra åkare. Detta kan anses 

vara verktyget word-of-mouth, vilket är personliga rekommendationer om produkter från 

person till person. Internet är däremot en kanal, det vill säga, ett medel för att överföra 

kommunikation. Användandet av Internet inkluderade också olika webbsidor och skidforum, 

som kan liknas med online communities. Detta eftersom det på forumen sprids information 

elektroniskt mellan besökare, i detta fall om skidrelaterade frågor. Därmed används även 

verktyget word-of-mouth i forumen fast elektroniskt, s.k. e-word-of-mouth, genom att 

besökarna delar kommentarer och åsikter sinsemellan elektroniskt.  

 

Tidningarna som Glid och Vasalöparen faller under de s.k. traditionella medierna. Tidningar 

anses också var en opersonlig kanal där kommunikationen är riktad till fler än en person. 

Dock förekom inte tidningar och dess innehåll som ett sätt att införskaffa information om 

produkter till någon betydande grad enligt informanterna.  

 

De två övriga sätten som nämndes var skidmässor och skidklubbskvällar. Här sker även word-

of-mouth då t.ex. en av informanterna berättade att han lyssnar på erfarna skidåkare på 

skidklubbskvällarna för information om nya produkter. Vid dessa evenemang förekommer 

även verktyget personlig försäljning. Detta eftersom företagsrepresentanter vid dessa 

evenemang, genom direkt och personlig kommunikation med mottagaren, vill förmedla 

produktens positiva egenskaper så att det ska leda till köp.  

 

5.2 Bestämma målen för kommunikationen (Steg 2) 

Primateria AB befinner sig i startgroparna för lanseringen av en ny produkt och enligt dem är 

målet med kommunikationen att få målgruppen nyfikna på skidskrapan som produkt och se 

den som en nyhet på marknaden. Detta ligger i linje med produktlivscykelns första stadier där 

målet vid introduktionen av en ny produkt är att först skapa medvetenhet hos målgruppen om 

produkten. Utifrån litteraturen är ett verktyg som kan skapa medvetenhet om en produkt PR 
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och media relations. Detta kan åstadkommas genom att Primateria AB och sickeln syns och 

hörs t.ex. genom utskick av pressmeddelanden eller intervjuer om den nya produkten. 

Sponsring, som tillfaller verktyget säljfrämjande åtgärder, är även ett sätt att skapa 

medvetenhet om en ny produkt. Primateria AB skulle kunna sponsra t.ex. en skidtävling och 

exponeras för målgruppen. Dock används sponsring främst i ett mer långsiktigt syfte för att 

skapa en image av företaget och produkten. Annonsering kan även användas till att skapa 

medvetenhet och uppmärksamhet. Småföretag kan dock inte använda sig av annonsering via 

massamedier såsom tv och radio p.g.a. den höga kostnaden. Däremot kan lokaltidningar och 

dylikt vara mer lämpade för småföretag. Verktyget direkt marknadsföring kan även innefatta 

annonsering i tidningar för den utvalda målgruppen med uppmaningar att ringa in 

beställningar eller skicka in beställningar. Primateria AB skulle här kunna annonsera i t.ex. 

Glid för att nå målgruppen. 

 

Däremot framgick utifrån intervjuerna med informanterna att målgruppen främst blir 

medvetna om nya produkter genom tips och råd från vänner och bekanta samt via information 

på skidforumen. Det framkom också att produkter testas och lånas mellan skidåkare och att de 

får information om nya produkter på det sättet.  Detta innebär att det är viktigt med word-of-

mouth och e-word-of-mouth för att skapa medvetenhet. Det innebär att sickeln måste 

användas och testas av skidåkare så att word-of-mouth och information kan sprids till andra 

och därmed göra dem medvetna om sickeln. Att produkten testas och köps är även det främsta 

målet med kommunikationen enligt Primateria AB själva. Därför behövs verktyg som 

uppmanar personer att testa, använda och/eller köpa en produkt användas. Säljfrämjande 

åtgärder är bra speciellt då det handlar om att uppmuntra kunder i målgruppen att pröva en ny 

produkt genom olika erbjudanden till dem. Personlig försäljning ger möjlighet att övertyga 

potentiella kunder om produktens fördelar, för att sedan leda till köp eller test av produkten. 

Personlig försäljning förekom på skidmässor och skidklubbskvällar som var vanliga sätt att 

införskaffa information av produkter. Lika så syftar direkt marknadsföring till att skapa direkt 

respons av en kund som t.ex. ett köp genom direkt post eller telefonförsäljning.  

 

5.3 Utformningen av marknadskommunikationen (Steg 3) 

För att kunna utforma kommunikationen på bästa sätt bör tre frågor besvaras enligt Kotler och 

Keller; vad, hur och vem som ska säga meddelandet (Kotler & Keller, 2007: 283). I intervjun 

med Gåhlin och Wänstrand framkom att Primateria AB vill att sickelns prestanda och kvalitet 
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ska vara i fokus för kommunikationen (Gålin & Wänstrand, 2008). Således vad Primateria 

AB vill framföra är att lyfta fram funktionen och användningen av sickeln. 

 

Utifrån svaren från informanterna i målgruppen framkom att förståelsen för användningen av 

en sickel är beroende av hur insatt en person är av skidpreparering samt dennes erfarenhet. 

Den skriftliga informationen som medföljande sickeln ansågs räcka för nio av de 11 

tillfrågade, för att veta hur produkten skulle användas. Dock ska anmärkas att större delen av 

informanterna anser sig väl insatta i skidpreparering. Däremot ansåg åtta av de 11 att 

informationen om sickeln skulle kunna utvecklas till mindre insatta personer för en ytterligare 

förståelse för användningen. Primateria AB ville med kommunikationen fokusera på sickelns 

användning och funktion, och därför är detta ett viktigt iakttagande. Vidare är den viktigaste 

målgruppen hängivna motionärer som vallar sina egna skidor men som kan ha olika grad av 

erfarenhet och kunskap. Flertalet av informanterna anser att en typ av demonstration skulle 

öka förståelsen av sickelns användning och fyra av de tillfrågade nämner att de efterfrågar 

mer bilder eller en film på företagets hemsida. Detta visar att hur Primateria AB bör förmedla 

sitt budskap om sickeln är på ett informativt sätt, så att alla lätt kan förstå budskapet. Enligt 

Kotler och Keller (2007: 283) framförs ett budskap på ett informativt sätt då mottagaren 

uppmuntras till att ställa frågor eller dra egna slutsatser. Verktyg som speciellt ger utrymme 

för detta är personlig försäljning, då det möjliggör för en dialog mellan kund och företag. 

Verktyget är också lämpligt för en mer komplex produkt och när en demonstration är 

nödvändig, då det också finns rum för att kunna testa produkten. Ett ytterligare sätt att 

förmedla budskapet om sickeln, på ett informativt sätt, är genom webbsidor eftersom de 

tillåter mer ingående information och att utrymmet är obegränsat. Att använda en video på en 

webbsida skulle kunna vara ett sätt att demonstrera funktionen och användningen av sickeln, 

som föreslogs av informanterna. Dock måste en medvetenhet om webbsidans webbadress 

bildas genom andra verktyg och kanaler t.ex. tidningar.  

 

Den sista frågan angående utformningen av meddelandet till mottagaren är vem som ska säga 

detta för att skapa uppmärksamhet och trovärdighet av meddelandet. Hos den undersökta 

målgruppen framgick att gällande information om nya produkter pratar skidåkare mycket 

sinsemellan och de tipsar varandra om produkter samt lyssnar på skidåkare med stor 

erfarenhet. Utifrån detta kan uttydas att det för dessa personer är viktigt att den som uttalar sig 

om en produkt själv är insatt i skidåkning, för att vara värd att lyssna på och vara trovärdig. 

För Primateria AB innebär detta att ett trovärdig meddelande skapas vid användandet av 
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personer som är insatta i skidåkning och som målgruppen lyssnar till. Därför vore det mycket 

lämpligt att använda skidlandslaget i marknadsföringssyfte, som Primateria AB tidigare 

nämnt. Att använda kända personer kan vidare vara ett sätt att skapa uppmärksamhet. 

 

5.4 Val av kommunikationskanaler och verktyg (Steg 4) 

Då företaget kommit fram till vilken målgruppen är och hur de införskaffar information samt 

målet med kommunikationen och dess utformning, är nästa steg att se över vilka kanaler och 

verktyg som ska användas för att åstadkomma detta.  

 

Utifrån målet att skapa medvetenhet med kommunikationen kan PR, säljfrämjande åtgärder i 

form av sponsring, annonsering i tidningar riktade till en mindre grupp samt direkt 

marknadsföring användas. Däremot var ett viktigare mål för Primateria AB att personer skulle 

börja testa och köp sickeln, därtill framkom det från informanterna att de vanligen får 

information av andra skidåkare som testat eller använt olika produkter. Därför blir detta ett 

mycket viktigt mål för kommunikationen. Verktyg som kan uppfylla detta är personlig 

försäljning, säljfrämjande åtgärder och direkt marknadsföring. Gällande den nödvändiga 

utformningen av kommunikationen (speciellt till kundgrupp motionärer), ifråga om möjlighet 

av demonstration, är det personlig försäljning samt webbsidor på Internet som kan möjliggöra 

detta. Här faller direkt marknadsföring och säljfrämjande bort, då dessa verktyg har svårt att 

uppfylla detta.  

 

Vidare är det viktigt att den som framför budskapet via de olika verktygen finnes trovärdig av 

mottagarna i målgruppen och bör vara kunnig om skidpreparering och skidsporten. Hög 

trovärdighet uppnås även genom PR och word-of-mouth, då budskapet från dessa uppfattas 

komma från en opartisk avsändare av mottagaren. Dessutom om Primateria AB går ut med 

t.ex. ett pressmeddelande om ett samarbete med en trovärdig källa finns möjlighet att få 

lyckad PR. Genom PR och media relations kan företaget skapa ett medvetande och förtroende 

hos kunderna genom att använda t.ex. skidlandslaget och om detta finnes trovärdigt hos 

målgruppen kan det skapa ett intresse för företaget, vilket i sig kan leda till köp och/eller 

positiv word-of-mouth. Sammantaget är de verktyg (metoder) som kan användas ur flest 

aspekter från de tidigare stegen främst word-of-mouth (d.v.s. att arbeta för att skapa word-of-

mouth), personlig försäljning, PR och webbsidor på Internet. Dock blir inte valet av dessa 

verktyg enkelt för företaget. Detta eftersom Primateria AB är ett småföretag och småföretag 

har som regel har mindre resurser gällande finansiella tillgångar, tid och 
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marknadsföringsexpertis. Detta påverkar i sin tur marknadskommunikationen och val av 

verktyg för att få ut sitt budskap till målgruppen. 

 

Nackdelen med personlig försäljning är att det är ett kostsamt verktyg och detta utgör ett 

hinder för dess tillämpning. Verktyget är dock fördelaktigt utifrån många aspekter, speciellt 

utifrån steg ett, och kan därför vara mycket lämpligt för Primateria AB att använda. En 

lösning till kostnadsaspekten kan vara att bara använda detta verktyg vid t.ex. Vasaloppet och 

skidklubbskvällar eftersom de förekommer endast ett par gånger under året, och då bör inte 

kostnaden dras upp allt för mycket. Detta då det, i intervjuerna med informanterna ur 

målgruppen, nämndes att ett företag som exponeras i samband med Vasaloppet har stor 

möjlighet att nå ut till många skidåkare på samma gång, och speciellt till motionärer, som är 

den viktigaste kundgruppen för Primateria AB. Dessutom nämndes att Vasaloppet är den 

största händelsen som finns för att nå ut med produkter till skidåkare. Detta stämmer överens 

med vad RH nämnde generellt om skidträffar, skidmässor och evenemang. 

Sammanfattningsvis kan företaget genom att använda sig av personlig försäljning vid dessa 

evenemang både få personer från målgruppen att testa och köpa produkten, och dessutom 

sprida word-of-mouth om produkten, vilket i sig leder till större medvetenhet bland skidåkare. 

Förhoppningsvis leder detta även till elektronisk word-of-mouth om informationen från 

skidåkare förmedlas på de olika skidforumen. Nackdelarna med word-of-mouth, både 

personlig och elektronisk, är att det är svårkontrollerat av företaget. Däremot innebär 

verktyget ingen kostnad i sig och har hög trovärdighet, vilket är fördelaktigt för Primateria 

AB som småföretag. Det är därför mycket viktigt att företaget jobbar hårt för att få skidåkare 

att testa och köpa sickeln och att de sedan blir nöjda användare av sickeln så att positiv word-

of-mouth sprids och att produkten marknadsförs på så sätt. 

  

Kanalen Internet och verktygen PR och webbsidor var också lämpliga under flertalet steg i 

modellen. Eftersom de tillfrågade i målgruppen använder Internet, de olika skidforumen och 

webbsidorna, till stor grad bör Primateria AB finnas på Internet, vilket de redan gör, men att 

satsa på mer informativ kommunikation där. Detta är viktigt så att personer från målgruppen 

kan komma i kontakt med företaget på ett sätt de är vana vid för att kunna läsa om sickeln och 

då tydligt förstå sickelns funktion och användning genom demonstrationer av produkten. 

Dessutom då personlig försäljning är kostsam och därmed opraktisk som främsta 

kommunikationsverktyget bör det kompletteras med andra verktyg. Eftersom Internet, 

webbsidor och PR i stor utsträckning är lämplig ur flera aspekter samt är mindre kostsamma 
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kan de därför vara lämpliga verktyg att komplettera personlig försäljning med för ett 

småföretag som Primateria AB. 

 

6. Slutdiskussion 

Uppsatsen syftade till att undersöka vilka verktyg för marknadskommunikation ett 

småföretag, som Primateria AB, kan välja för att kommunicera med företagets målgrupp. Som 

modell för utvecklandet av marknadskommunikation och val av verktyg användes fyra steg av 

Kotler och Kellers (2007: 282) modell Utvecklandet av effektiv kommunikation. Valet av 

verktyg grundas på hur målgruppen föredrar att samla in information samt utifrån mål och 

utformningen av kommunikationen.  

 

Utifrån undersökningen framkom att de mest lämpade verktygen för Primateria AB, var word-

of-mouth, personlig försäljning, PR och en egen webbsida. Personlig försäljning framkom 

som särskilt viktigt utifrån alla stegen i modellen men det är ett kostsamt verktyg. Det bör 

därför inte vara det enda kommunikationsverktyget. Men då verktyget är lämpligt utifrån alla 

steg är det ett verktyg som Primateria AB ändå bör satsa på. De övriga verktygen som var 

mest lämpade för företaget att använda sig av, och som enligt litteraturen är mindre 

kostsamma, kan användas som komplement till personlig försäljning. Dessutom blir personlig 

försäljning mindre kostsamt om det enbart används vid evenemang som Vasaloppet, där 

många av den viktigaste kundgruppen samlas. Det är på detta sätt som Primateria AB måste 

begränsa sig och tänka över kostnaden för marknadskommunikation eftersom de är ett 

småföretag. Lyckligtvis sammanföll de flesta verktygen som är lämpliga utifrån målgruppen, 

samt mål och utformningen av marknadskommunikationen med de, enligt litteraturen, mindre 

kostsamma verktygen och som därför är lämpliga utifrån ett småföretags resurser.  

 

I inledningen nämndes att marknadskommunikation har sitt ursprung i aspekten påverkan i 

marknadsföringsmixen, och förklaras som det sätt för företaget att informera, övertyga och 

påminna kunder på ett direkt eller indirekt sätt om deras produkter. I 

marknadskommunikationen för Primateria AB:s sickel har det fokuserats på att informera om 

produkten. De övriga aspekterna av marknadskommunikation ska dock inte glömmas bort och 

även dem kan tillämpas av Primateria AB. Företaget kan i samband med att de informerar om 

sickelns funktioner lyfta fram sickelns bra egenskaper och fördelar jämfört med andra sicklar, 

och på så sätt kunna övertyga kunderna. Ett senare steg, som är viktigt för att upprätthålla 
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marknadskommunikationen, är att påminna kunderna. Detta kan Primateria göra genom att 

upprätthålla besöken av Vasaloppet och skidklubbskvällar och utföra personlig försäljning 

där. Påminnelse kan även ske genom att fortsätta med PR och synas på Internet för att skapa 

word-of-mouth.  

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Denna uppsats undersökte vilka verktyg som skulle kunna användas av ett småföretag som 

Primateria AB. Ytterligare forskning skulle kunna undersöka hur dessa verktyg i verkligheten 

fungerade för Primateria AB, d.v.s. de resterade stegen i Kotler och Kellers (2007:282) 

modell Utvecklandet av effektiv kommunikation. Detta för att se om de valda verktygen är 

effektiva för småföretag, som Primateria AB. Skapas det t.ex. mer word-of-mouth gällande 

sickeln genom att använda personlig försäljning på Vasaloppet? Vidare att undersöka hur 

själva användandet av dessa olika verktyg skiljer sig åt mellan stora och små företag, finns det 

någon skillnad? Dessutom skulle en större undersökning av målgruppen d.v.s. steg ett i 

modellen, kunna göras med hjälp av en enkät för att ökad validitet, giltigheten, av slutsatserna 

gällande hur målgruppen införskaffar information. Genom att följa upp intervjuerna med en 

enkät och i den undersöka om de verktyg som angavs även används i samma utsträckning som 

för informanterna. Dessutom skulle även detta göra det möjligt att generalisera användandet 

av olika verktyg för målgruppen på ett bättre sätt och göra undersökningen mer robust.  

 

6.2 Råd till praktiker 

I denna undersökning sammanföll många av de lämpliga verktygen att använda för ett 

småföretag (kostnadsmässigt) med hur sickelns målgrupp införskaffar information, samt 

utifrån målen och utformningen av kommunikationen. Vilket kanske inte alltid är fallet. Rådet 

för småföretag är att, i sitt utvecklande av marknadskommunikation, ta fram de mest lämpliga 

verktygen och sedan avgöra till vilken grad dessa trots en högre kostnad kan användas. 

Exempelvis kan det vara att enbart använda verktygen i mindre utsträckning t.ex. enbart vid 

fåtal tillfällen eller i en för målgruppen utvald branschtidning med en mindre upplaga, som 

kan vara mindre kostsam. Vidare, vilket tidigare litteratur tar upp, att använda word-of-mouth 

och satsa på de aktiviteter som kan gynna skapandet av word-of-mouth.  
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Bilaga 1 

Frågor till intervjuerna med utvalda informanter från målgruppen 

3-5 december 2008, telefonintervjuer samt en personlig intervju 

 

Presentation av informant 

1. Beskriv dig själva som längdskidåkare? 

2. Vad betyder längdskidåkning till för dig? 

3. Hur ofta åker du skidor under en vecka under säsong? 

4. Är resultatförbättring viktigt för dig i din skidåkning? (Mäter du dig med andra) 

 

Information 

5. Hur införskaffar du generellt information om ditt intresse längdskidåkning?  

6. Hur skaffar du information om produkter relaterade till längdskidåkning? (tillbehör 

och utrustning) 

(Följdfrågor för exemplifiering) 

7. Prenumererar du på någon tidning kopplad till längdskidåkning? 

8. Brukar du gå in på olika skidforum på Internet? 

 

9. Brukar du besöka olika skidevenemang? Vilka? 

10. Till kunder: var informationen som medföljde sickeln tillräcklig för att förstå dess 

användning? 

11. Icke kunder: Vilken information tror du att en van längdskidåkare behöver för att 

kunna använda sickeln?  
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Bilaga 2  

Intervju med Rickard Gåhlin och Olle Wänstrand från Primateria AB 

24 november 2008, Primateria AB kontor på Sågargatan i Uppsala 

 

1. Beskriv produkten och dess egenskaper? Hur ska den användas? 

2. Vad är tanken bakom produkten? 

3. Hur ser ni på marknaden av sickeln gällande olika målgruppen? Beskriv er tilltänkta 

kund. Vilken typ av kund lämpar sig produkten för?  

4. Vilken information anser ni behövs för att kunder ska kunna förstå 

användningsområdet för sickeln och hur den ska användas?  

5. Behövs någon typ av förkunskap? 

6. Vad vill ni nå ut med till de potentiella kunderna enligt ovan? Vad vill ni säga med er 

kommunikation? 

7. Vilka effekter vill ni uppnå hos dem kommunikationen når ut till d.v.s. potentiella 

kunder? Hur vill ni att de svara på er kommunikation? 

8. Vilka resurser (tid, pengar, kunskap) har ni att lägga ner på marknadskommunikation 

för sickeln? 

 

 

 

 


