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11  

IInnttrroodduukkttiioonn  ii  äämmnneett  oocchh  uuppppssaattsseenn    

I det här introducerande kapitlet avser vi att ge läsaren bakgrundsinformation 
till begreppet positionering inom marknadsföring och strategi när ett företag 
etablerar sig på en ny marknad (i vårt fall Estland). Vidare vill vi i 
problemdiskussionen tydliggöra kopplingen mellan den typ av positionering som 
vi har valt att inrikta oss på, nämligen varumärkesinriktad positionering, och 
den estniska marknaden, samt skapa en problematisering kring detta. Denna 
problematisering kommer sedan att mynna ut i problemfrågor och syfte. Som 
avslutning vill vi tydliggöra våra avgränsningar i studien samt ge en kortfattad 
disposition till uppsatsen. Med detta hoppas vi kunna väcka intresse hos läsaren 
till fortsatt läsning.  
 

1.1 Bakgrund 

Under denna rubrik ämnar vi ge läsaren en inblick i de faktorer som gör den 
estniska konsumentmarknaden intressant för svenska företag. Exempel på 
sådana faktorer är bl a det stundande EU inträdet 2004 och den höga 
tillväxttakten på den estniska marknaden. (jfr Hedström, 2002, Europeiska 
Unionens Hemsida, 5 nov. 2002). Vidare vill vi visa varför det är viktigt för 
företag att använda sig av positioneringsstrategier i dagens samhälle. Detta då vi 
funnit att flera författare hävdar att sådana strategier krävs för att uppnå 
långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet. (jfr Porter 1985 och 1996, Melin 
1997) 
 

1.1.1 Baltikum och Estland 
 
De senaste åren har många viktiga steg tagits i framtagandet av visioner och 
strategier för utvecklingen av de baltiska ländernas marknad. Många 
fundamentala förändringar i Baltikum visar på en ny era för utvecklingen av 
nordöstra Europa. (Professor Werner Schamm ur Baltic Cities, 1998) Ett 
exempel är de baltiska ländernas medlemskap i Nato som blev klart den 22 nov i 
år (Dagens Nyheters nätupplaga, 22 nov 2002).  Något annat som vi anser än 
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mer talar för den integration med västvärlden som dessa stater nu genomgår är 
EU-inträdet 2004 (jfr Hedström, 2002).1 
 
Vi är av den uppfattningen att Baltikum är en framtidsmarknad och i allra högsta 
grad intressant för svenska företag. Vi har valt att i denna uppsats koncentrera 
oss på ett av de baltiska länderna och valet föll då på Estland. Detta p g a att 
landet har den mest öppna ekonomin av de baltiska staterna och den privata 
konsumtionen är hög (jfr Håstad, 2002). Dessutom har medelinkomsten i 
Estland mer än fördubblats under de sista åren på 1990-talet, vilket har lett till 
en högre levnadsstandard (Marknadsplats Östersjön, 2002). 
  
Tabell 1.1 Medelinkomsten i Estland 
 

År 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Medellön 

(EEK) 
2 375 2 985 3 573 4 125 4 413 5 279 

Jfr. SEK 1382 1737 2079 2400 2568 3071 
 
(Källa: Marknadsplats Östersjön, 2002 
för omräkning till SEK Oanda.com Hemsida 21 dec 2002) 
 
Estland förklarade sig självständigt den 20 augusti 1991. Då hade landet varit 
under utländskt styre i nästan 800 år, med en kortare tids självstyre mellan 1917 
och 1940 (Bonniers Lexikons nätupplaga, 5 november, 2002). Självständigheten 
1991 var början på en omvälvande tid för Estland och dess folk. Det förra 
ekonomiska planekonomisystemet fick ge vika för marknadsekonomi, den 
estniska kronan blev nationell valuta och de flesta priser marknadsanpassades, 
staten behöll bara kontrollen över priset på energi och vissa tjänster samt hyror. 
Det har varit en tuff period med sjunkande BNP och finansiella kriser men 
mycket tack vare växande ekonomisk integration med EU-länderna hade Estland 
år 2000 kommit upp i en tillväxttakt på sex procent som sedan fortsatt. 
(Europeiska Unionens hemsida, 5 nov 2002) 
 
Två EU-länder som i allra högsta grad bidragit till Estlands tillväxt är Finland 
och Sverige (Europeiska Unionens hemsida, 5 nov 2002; Håstad, 2002). Sverige 
är med 37,5 procent den enskilt störste aktören i Estland vad gäller utländska 
investeringar. Landet är dessutom Sveriges tredje viktigaste handelspartner i 
Öst- och Centraleuropa. (Marknadsplats Östersjön, 2002) Skälen till varför 
Estland skulle vara och redan är av intresse för svenska företag är därför många. 
Nästan all ekonomisk verksamhet i Estland är privatiserad, vilket torde vara en 
fördel för svenska företag med intresse av en etablering där. Även de låga 

                                         
1 För Estland är det dock en förutsättning för inträdet i EU att de estniska medborgarna först röstar ja i en 
folkomröstning.  
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produktionskostnaderna talar till Estlands fördel liksom det förestående EU-
medlemskapet och den snabba ekonomiska tillväxten. (jfr Marknadsplats 
Östersjön, 2002) Vidare är det faktum att den estniska valutan redan är knuten 
till euron (Ett fredligare Europa, 2002) en säkerhet för svenska intressenter då de 
inte behöver spekulera om hur bra eller dåligt valutan kommer att gå utan bara 
behöver engagera sig i den mer välkända euron. Att landet, trots att det faktiskt 
ännu inte är med i EU, inte har några tullar mot EUs medlemsländer är 
ytterligare ett positivt faktum för svenska företag som funderar på att etablera 
sig i Estland (jfr Küng, 2002). 
 

1.1.2 Position och Positionering 
 
Hittills har vi haft för avsikt att tydliggöra varför den estniska 
konsumentmarknaden skulle kunna vara intressant ur etableringssynpunkt för 
svenska företag. Detta är dock inte det enda som svenska företag, i eller på väg 
in i Estland, behöver ta i beaktande. Ytterligare en viktig fråga är hur företaget 
ska kunna inta en stark position, både i konsumentens medvetande och på 
marknaden, på en för företaget ny marknad samt uppnå varaktig konkurrenskraft 
och hög lönsamhet. Enligt Porter (1996) är det inte tillräckligt att satsa på 
operationell effektivitet, d v s att utföra samma eller liknande aktiviteter som 
sina konkurrenter men på ett bättre sätt, för att uppnå långsiktig konkurrenskraft 
och lönsamhet. Att endast satsa på operationell effektivitet kan tvärtom leda till 
s k hyperkonkurrens, vilket i princip endast gynnar konsumenterna i form av 
ständigt sjunkande priser. Porter menar istället att operationell effektivitet bör 
kombineras med strategier för positionering.  
 
Termen positionering är nära besläktad med ordet position, vilket enligt 
Nationalencyklopedins ordbok (2000) kan definieras som ”område med 
välbestämt läge och begränsad omfattning, där någon eller något befinner sig”. 
Verbet att positionera, beskrivs i sin tur som processen att placera något på en 
viss (bestämd) plats med tanke på önskad funktion, verkan eller dylikt. 
(Nationalencyklopedins ordbok, 2000) Detta kan jämföras med att 
positioneringsbegreppet ofta definieras som en process för att hitta, uppnå och 
därefter underhålla en position inom marknadsföringsteorin (jfr Sjöström, 1996).  
 
Det finns flera sätt att se på positionering. Vissa författare t ex Kotler et al 
(1999) och Ries och Trout (1985) ser positionering som ett sätt att strukturera 
marknadsmixen i syfte att uppta en position i konsumenternas medvetande, 
medan andra t ex Porter (1996) ser positionering ur ett konkurrensstrategiskt 
perspektiv. Här används positioneringen istället som ett strategiskt verktyg för 
att kunna försvara marknadspositionen gentemot konkurrenter.  
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Även om det finns många olika perspektiv inom positioneringsteorin har vi fått 
uppfattningen att författarna inom området finner positionering mycket viktigt i 
dagens överkommunicerade samhälle då det råder stor konkurrens om 
konsumenternas uppmärksamhet. Med utgångspunkt i exempelvis Porters teorier 
torde vikten av positionering betyda att svenska företag måste göra medvetna 
val i fråga om exempelvis differentiering och kostnadsledarskap för att kunna 
hävda sig på den estniska konsumentmarknaden. Detta då de troligen är okända 
för estniska konsumenter. Risken finns då att företagen, om de varken på den 
estniska marknaden eller i konsumenternas medvetande, har någon tydlig 
positionering, får svårigheter att etablera sig i Estland. (jfr Porter, 1996) 
 

1.2 Problemdiskussion 

Det finns ingen marknad som ser likadan ut år efter år, varken inhemsk eller 
utländsk. Snabba förändringar kan orsaka att den strategi som fungerade bra igår 
kommer att vara utrangerad imorgon. Dagens företag tampas med kunders 
ständigt ändrade önskningar, ökande konkurrens och andra ekonomiska, 
politiska så väl som sociala problem, vilka de ständigt måste anpassa sig till. 
Denna anpassning måste även gälla den positionering som företagen ägnar sig 
åt. (jfr Kotler et al, 1999) 
 

1.2.1 Positionering och varumärken 
 
Som tidigare sagts i Sjöströms (1996) definition av positionering (se avsnitt 
1.1.2) måste en position efter etablering bli underhållen (Sjöström, 1996). 
Företaget måste se till att positionen passar den situation och marknad företaget 
befinner sig i och är verksam på och det måste göra eventuella justeringar till 
skiftningar i den omgivande miljön (Porter, 1996). 
 
I princip går det att positionera vad som helst; produkter, varumärken, personer, 
länder, tjänster etc. (Ries & Trout, 1985). Vi har i denna uppsats valt att 
koncentrera oss på varumärkesinriktad positionering, vilket vi likställer med 
positioneringen av ett företags namn. Ett varumärke kan enligt Kotler et al 
(1999) definieras som exempelvis ett namn, ett tecken, en symbol eller en 
kombination av dessa, vilka används i syfte att identifiera en vara eller tjänst 
från ett företag eller grupp av företag. Detta för att differentiera dem från 
respektive konkurrerande företags varor eller tjänster. Ett starkt varumärke är 
viktigt för företag bl a för att kunna attrahera kunder samt generera kundlojalitet 
(Kotler et al, 1999). Faktorer och trender som kan sägas öka värdet på redan 
etablerade varumärken är t ex utvecklingen av marknaden inom EU, satellit-TVs 
utbredning, samt det engelska språkets ökade betydelse vid internationell 
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kommunikation. Denna utveckling leder till nya möjligheter att segmentera 
marknaden på såväl global som europeisk basis. (Melin, 1990) Vi menar att en 
lyckad varumärkesstrategi är A och O för framgång på marknaden – såväl den 
inhemska som den utländska (jfr Nilson, 2000). 
 

1.2.2 Företag och branscher i Sverige och Estland 
 
Sverige och Estland har delvis en gemensam historia och som nämnts ovan 
förekommer samarbete och utbyte mellan de båda staterna på olika nivåer och 
inom olika områden (Marknadsplats Östersjön, 2002). I och med det framtida 
medlemskapet i EU 2004 har Estland fått ”en ny legitimitet och 
kvalitetsstämpel” (Svenska Exportrådets hemsida, 5 nov 2002, Hedström 2002) 
som i vår mening torde attrahera än mer utbyte mellan de båda länderna, samt 
även locka fler företag till landet. Redan idag finns ca 200 företag, vilka är 
svenska eller har en svensk koppling, verksamma inom olika branscher i 
Estland. (Marknadsplats Östersjön, 2002).  
 
Två av alla dessa företag har vi valt att koncentrera oss på i denna uppsats och 
då vi är intresserade av kopplingen mellan Sverige och Estland har våra blickar 
fallit på några svenska företag som är verksamma i både Sverige och Estland. 
Dessa företag är ICA och Nordea. Valet på ICA föll sig ganska naturligt då det 
är det enda företaget som har en utvecklad verksamhet i Estland inom 
dagligvaruhandeln och dessutom innehar en dominant position på den svenska 
marknaden. Nordea inom bank & finansbranschen var den första utländska 
banken att öppna ett bankkontor i Estland, vilket vi tycker gör dem till ett 
intressant objekt att titta närmare på samt till en god representant för denna 
bransch (jfr Nordeas hemsida, 27 nov 2002).  
 
ICA och Nordea verkar, som nämnts ovan, inom två skilda branscher: 
dagligvaruhandeln och bank och finans. Dagligvaruhandeln är intressant då 
Estland är en expansiv marknad för detta område. Inte minst för att, som tidigare 
nämnts, den privata konsumtionen ökar och det finns ett uppdämt 
konsumtionsbehov. (jfr Håstad, 2002) Följande tabell redogör kort för hur 
försäljningsvolymen inom matindustrin efter en tvåårig nedgång i mitten av 
1990-talet ökat markant under nästkommande år. 
 
Tabell 1.2 Försäljningsvolym index (1995=100): Matindustrin i Estland  
 

År 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Index 100 91 86 103 112 126 

 
(Källa: Statistical office of Estonia Hemsida, 13 dec 2002) 
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Inom bank- och finansbranschen är det svenska intresset enormt. De svenska 
bankerna dominerar 90 procent av det estländska näringslivets bankmarknad och 
tre av de fyra största bankerna är svenskägda. (Marknadsplats Östersjön, 2002) 
Dessutom har även denna bransch stadigt växande affärer vilket t ex kan ses på 
ökningen av bankernas utlåning. Företag och privatpersoner har sedan 1994 och 
fram till 2001 ökat sitt lånande med ca 195 respektive 1155 procent2.  
 
Tabell 1.3 Godkända lån inom bankerna i Estland i miljoner EEK 
 

År 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Företag o dyl 5,996.7 10,262.6 13,555.3 15,064.0 14,773.8 15,936.7 17,734.5 

Privatpersoner 736.4 1,807.8 4,194.1 4,264.6 5,392.5 6,899.5 9,237.3 
 
(Källa: Bank of Estonia Hemsida, 13 dec 2002) 
 
Diskussionen ovan har lett fram till några problemområden, vilka vi ämnar finna 
svar på under arbetets gång. 
 
• Hur ser ICAs respektive Nordeas varumärkespositionering ut i Sverige samt 

Estland? 
 
• Har ICA och Nordea gjort några anpassningar av sin 

varumärkespositionering vid etableringen i Estland? 
 
• Går det att urskilja faktorer som är viktiga och/eller gemensamma för 

dagligvaruhandeln respektive retail banking3 vid positionering i Estland?  
 

1.3 Syfte 

Syftet är att jämföra ICAs respektive Nordeas varumärkespositionering i Sverige 
och Estland för att utröna om det krävs en anpassning av denna vid en etablering 
i Estland. 

                                         
2 egen uträkning baserad på uppgifter i tabell 1.3 
3 Retail banking är all kontorsverksamhet inom Nordea, d v s basverksamheten. 
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1.4 Avgränsningar 

Vi behandlar enbart ICAs kärnverksamhet, vilket innebär dagligvaruhandeln. 
Inom Nordea koncernen fokuserar vi på retail banking. Vidare har vi valt att helt 
utelämna de eventuella kulturella aspekter som skulle kunna påverka företagens 
varumärkespositionering vid en nyetablering i Estland. Då svenska språket har 
både en juridisk och kommersiell definition av termen varumärke, vill vi 
tydliggöra att vi avser den kommersiella delen av begreppet i uppsatsen, om 
inget annat nämns.  
 

1.5 Disposition  
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förhållningssätt  
och metod   
  
Kapitel 3:   
Varumärkes - 
inriktad  
positionering   
  
Ka pitel 4:   
Estland, ICA &  
Nordea   
  
Kapitel 5:   
Analys   
  
Kapitel 6:   
Slutsatser och  
rekommendationer   

Det första kapitlet introducerar läsaren i det  
ämne och problem som uppsatsen baseras på.   

I detta kapitel redogör vi för vår syn på  
vetenskap och kunskap samt för de metodval  
vi gjo rt i uppsatsen.  

Det tredje kapitlet innehåller vår  
referensram, d  v   s teorier om  
varumärkesinriktad positionering.   

Här redovisas fakta om den estniska marknaden  
samt det materi al som intervjuer med  
representanter från ICA och Nordea givit.   

I kapitel fem analyseras det empiriska materialet  
med hjälp av teorierna från kapitel tre.  

Det sista kapitlet redogör  för de slutsatser vi  
kommit fram till genom analysarbetet, samt  
rekommendationer för vidare studier.   
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22  

VVeetteennsskkaapplliiggtt  fföörrhhåållllnniinnggssssäätttt  &&  mmeettoodd  

Under denna rubrik ämnar vi ge läsaren vår syn på vetenskap, forskning och 
kunskap samt visa på hur denna syn påverkat vårt arbete. Detta för att vi anser 
det vara viktigt för läsaren att känna till vår utgångspunkt och vårt tankesätt i 
skapandet av arbetet. Meningen är dessutom att visa på de verktyg vi använt oss 
av för att bygga detta arbete och därmed ge läsaren en chans att reflektera över 
våra val av redskap. 
 

2.1 Vår syn på vetenskap och forskning 

Vetenskap är något som alltid går att finna i böcker, tidningar och annan media 
som omger oss, antingen indirekt eller direkt. Det är ett begrepp som vi innan 
detta arbetes början aldrig riktigt reflekterat över, men som vi nu har kommit att 
ifrågasätta. Vad är egentligen vetenskap? 
 
Enligt Molander (1998) är vetenskap något som förklarar och beskriver. När 
något är sagt att ha vetenskaplig grund eller vara vetenskapligt bevisat är det 
ofta så att detta anses vara lika med sant. Därmed är denna information 
tillförlitlig. Idag åtnjuter vetenskapen en stor respekt inte bara hos vanligt folk 
utan också i den akademiska världen. (Chalmers, 1995) Flera författare menar 
dock att vetenskapen och dess resultat inte är fullt så enkla (jfr Holme & 
Solvang, 1997, Chalmers, 1995). Holme och Solvang (1997) är av den åsikten 
att allt vi företar oss bottnar i våra egna värderingar och normer och att det 
resultat vi kommer fram till i vår forskning är beroende av vad vi hade för 
förutsättningar när vi började. Därmed kan ingen forskning vara neutral och helt 
fri från värderingar (Holme och Solvang, 1997). 
 
Ovanstående diskussion är någon som vi håller med om. Enligt oss kan ingen 
vetenskap presentera den fullständiga sanningen då resultatet av forskningen på 
ett eller annat sätt alltid är beroende av vem som kommit fram till resultatet. På 
samma sätt är sanningen beroende av vem som betraktar den. Vi tror inte att det 
bara finns en lösning på varje problem utan att olika lösningar passar olika 
människor. Därför ämnar vi inte leverera något som vi hävdar är entydiga svar 
och sanningar utan mer presentera ett resultat som vi tror på men som vi är 
medvetna om är baserat på våra egna tolkningar. 
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2.1.1 Objektivitet 
 
Vårt synsätt på vetenskapen speglar i allra högsta grad även vår syn på 
objektivitet. Det är en allmän uppfattning att forskning ska vara så objektiv som 
möjligt (Lundahl & Skärvad, 1992, Molander, 1998, Chalmers, 1994). I vissa 
fall likställs rentav vetenskap med objektivitet (Molander, 1998). Men med stöd 
av Myrdal (ur Holme & Solvang, 1997) hävdar vi att forskare ofelbart präglas av 
den egna personligheten, intressen och anlag samt av den miljö inom vilken 
forskaren är verksam. I valet av ämne, frågeställningar och teorier spelar många 
faktorer in som gör att vårt val kanske kommer att skilja sig från någon annans, 
som väljer att studera samma sak som vi. Därmed menar vi att vi inte kan hävda 
att vår undersökning kommer att vara helt fri från egna värderingar och med 
andra ord helt objektiv då vi omedvetet väger in dessa värderingar i varje val vi 
gör.  
 
För att ändå kunna skapa trovärdighet för de resultat som vi kommit fram till 
menar vi att öppenhet och ett kritiskt förhållningssätt är två kriterier som måste 
uppfyllas i arbetet. Genom att alltid tydligt redogöra för de val vi träffat och den 
utgångspunkt vi har får läsaren en möjlighet att själv reflektera över och bilda 
sig en uppfattning om desamma. Ett kritiskt förhållningssätt från vår sida kan till 
viss del eliminera den påverkan som våra egna värderingar har på arbetet samt 
ge läsaren ytterligare en inblick i hur vi har förhållit oss till det vi studerat och 
de val vi gjort. Ett steg i den ovan nämnda öppenheten är att redogöra för vilken 
sorts undersökning vi gör och vilken grund vi har när vi påbörjar arbetet. Det 
väljer vi bl a att göra genom att berätta om hur vi ser på positivism respektive 
hermeneutik. 
 

2.1.2 Hermeneutik 
 
Det finns en tradition inom vetenskapen som delar in forskning i två olika läror: 
positivism och hermeneutik. Positivism står för att förklara sociala fenomen som 
mer eller mindre absoluta sanningar, oberoende av forskaren. Detta görs ofta 
med hjälp av matematiska termer och statistik. Positivister drar också ofta 
allmängiltiga slutsatser av det de kommit fram till. Hermeneutik är mer en 
tolkningslära där inga generella svar kan ges utan varje fenomen måste studeras 
och tolkas var för sig. (Andersson, 1979) Vårt arbete är utfört med en 
hermeneutisk synvinkel. Detta då vi anser att positionering i Estland och Sverige 
är något som vi varken vill eller kan sätta siffror på. Ett annat skäl, som vi 
diskuterat i tidigare avsnitt, är att våra egna värderingar formar arbetet och våra 
tankar om och förförståelse för ämnet påverkar resultatet. Detta är också en del 
av hermeneutiken som säger att denna förståelse ska ses som en tillgång och 
något positivt i forskningsarbetet och inte något hinder som positivismen menar 
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att detta är (Patel & Davidsson, 1994). Att vårt arbete är avsett att granska 
delarna var för sig, d v s olika företag samt de branscher inom vilka företagen är 
verksamma, för att sedan foga samman dem till en helhetsbild stämmer också 
väl överens med den hermeneutiska vetenskapsuppfattningen (Patel & 
Davidsson, 1994). 
 

2.2 Vår syn på kunskap  

Begreppet kunskap används i många olika sammanhang och därmed skiftar 
också betydelsen beroende på situation. Säkert är dock att kunskap är något som 
är mycket viktigt för oss alla. Kunskapsinlärning är en långvarig process som 
aldrig tar slut; vi lär, inte bara genom utbildning, utan också genom vardagliga 
händelser och genom kontakt med andra människor. (Gustafsson, 2000) Då vi 
håller med om detta resonemang anser vi det vara av största vikt att spegla hur 
kunskap har påverkat vårt arbete. 
 
Det finns något som inom vetenskapen kallas tyst kunskap, vilket delvis är en 
kunskap som inte kan redogöras för eller förklaras. Den finns där men den går 
inte att sätta ord på, dock syns den i vad vi gör och vad vi säger. (Gustafsson, 
2000) Just denna tysta kunskap är något som vi tror har influerat vårt arbete, 
precis som våra värderingar gjort, på ett för oss omedvetet sätt. Det är en 
influens som vi inte kan redogöra för men som vi tycker att läsaren bör ha i 
minnet. Något annat som bör beaktas vad gäller vår kunskap är den utveckling 
vi anser att vi gått igenom under skrivandets gång. Vi hade en förförståelse för 
ämnet och uppsatsskrivande när vi började med uppsatsen men allt eftersom vi 
har studerat ämnet närmare har också vår kunskap om detsamma ökat. Initialt 
stod vi med ett halvskrivet blad som sedan sakta fyllts på med en ny 
medvetenhet om både teori och empiri. Vi har i bästa möjliga mån försökt att 
förmedla denna nya kunskap till läsaren. 
 
Efter att i de senaste avsnitten, ur olika perspektiv, ha skildrat vår syn på 
vetenskap och kunskap ämnar vi nu gå över till att redogöra för hur vi gått 
tillväga i skapandet av uppsatsen. Det följande avsnittet förklarar vilka val vi 
gjort angående de ansatser vi haft i arbetet. 
 

2.3 Undersökningsansatser 

Enligt Lekvall och Wahlbin (1993) finns det tre grundläggande ansatser som det 
bör tas hänsyn till vid en undersökning. Som första sak måste det reflekteras 
över vad för sorts undersökning som ska göras. Ska det vara en bred 
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undersökning eller en som går på djupet? Ska den vara kvalitativ eller 
kvantitativ? Detta bör sedan följas av en reflektion kring tillvägagångssättet för 
genomförandet av undersökningen. Hur ska informationen samlas in och vad för 
information ska studien baseras på? 
 

2.3.1 Första ansatsen 
 
En undersökning kan ha tre slags inriktningar: tvärsnittsansats, fallstudieansats 
och tidsserieanalysansats (Lekvall & Wahlbin, 1993). Den sistnämnda gäller 
inte oss då vi inte valt att titta på tidsutvecklingen på vårt problem utan har valt 
att studera hur det ser ut idag, just nu. En tvärsnittsstudie är ämnad att titta på en 
eller flera variabler i många olika fall för att det sedan ska kunna dras slutsatser 
och göras generaliseringar utifrån dessa slutsatser (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 1997, Halvorsen, 1992). En fallstudie innebär en undersökning av ett par 
fall men i gengäld studeras många olika aspekter inom dessa fall (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1997). 
 
Att för oss bestämma vilken av de återstående två inriktningarna vår uppsats har 
var inte helt lätt då vi valt att titta på några enstaka fall men bara i några få 
avseenden. Vi anser dock att uppsatsen är mer av fallstudiekaraktär då det antal 
fall vi valt att undersöka är så pass lågt att det inte kan sägas vara ett tvärsnitt av 
den population vi valt. Det faktum att vi valt att försöka få en djupgående 
helhetsbild av varumärkespositioneringen i dessa fall talar ytterligare för att vår 
uppsats är mer fallstudie än tvärsnitt. 
 

2.3.2 Andra ansatsen 
 
Nästa ansatspunkt behandlar den kvalitativa och kvantitativa aspekten i 
uppsatsen. Kvalitativa undersökningar är, till skillnad från kvantitativa, sådana 
undersökningar där information samlas in och tolkas som inte går att kvantifiera, 
d v s sådan information som inte går att sätta i siffror (Lekvall & Wahlbin, 
1993). Vad som avgör vilken huvudinriktning forskningen kommer att ta är hur 
forskaren valt att formulera det problem undersökningen bygger på. (Patel & 
Davidsson, 1994) 
 
Då vi avser att göra en jämförelse mellan varumärkespositionering på två olika 
marknader och dessutom bl a ta fram bakomliggande faktorer som är avgörande 
vid en etablering i utlandet, är vår undersökning, enligt Patel och Davidsson 
(1994), av kvalitativ karaktär. Detta eftersom vi avser att svara på frågor som 
”Vad är detta?” ”Vilka är de bakomliggande faktorerna?”, vilka kräver en 
verbal analysmetod (Patel & Davidsson, 1994, s 13). Undersökningen har vi valt 
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att göra genom intervjuer då vi är av den uppfattningen att intervjuer, mer än 
någon annan metod, ger oss en djup och ingående bild av det vi studerar. Detta 
för att de, jämfört med exempelvis enkäter, ger oss möjlighet att följa upp 
frågorna. Vi kan också följa resonemanget bakom svaren, vilket ger oss en bättre 
förståelse och vi får en mer nyanserad bild av desamma. 
 

2.3.3 Tredje ansatsen 
 
Sist kommer vi till den ansatspunkt där ett ställningstagande ska göras till vad 
för sorts information studien ska baseras på. Det finns två sorters data, primär, 
vilken betecknas som fältundersökningar eller laboratorieundersökningar, och 
sekundär, vilken kan beskrivas som skrivbordsundersökningar. Det finns sällan 
några undersökningar som helt och hållet baseras på primärdata utan även 
sekundärdata används. (Lekvall & Wahlbin, 1993) Vi har en blandning av 
primär- och sekundärdata. Våra primära data har sitt ursprung i de intervjuer vi 
gjort med representanter för de olika företagen medan de sekundära data vi 
använder oss av kommer från böcker, artiklar och material publicerat på 
Internet. Tyngdpunkten i materialet ligger dock på de primära data då det är på 
denna information större delen av analysen baseras. 
 

2.4 Studiens genomförande 

Efter att ha behandlat de ansatser vi valt för vår uppsats kommer vi nu till det 
praktiska genomförandet av insamlandet av empirisk data och behandlingen av 
densamma. Först diskuteras hur vi har gjort vårt urval och på vilka grunder 
dessa val baseras. Därefter följer en beskrivning av vilka föreberedelser vi 
vidtog innan själva intervjuerna och i det sista avsnittet förklaras själva 
genomförandet av intervjuerna. 
 

2.4.1 Urval 
 
För att få fram de empiriska data vi behövde för att genomföra undersökningen 
har vi gjort ett antal val i fråga om vilka företag, branscher och personer vi ville 
ha information om och från. Enligt Holme och Solvang (1997) är generalisering 
och representativitet inte av central betydelse i kvalitativa undersökningar. 
Emellertid är urvalet viktigt för resultatet av undersökningen då fel val kan 
resultera i att vi inte får fram den information vi behöver i förhållande till det 
problem vi avser att behandla. Inga av våra val kan sägas ha skett slumpmässigt 
eller tillfälligt eftersom vi i varje val varit medvetna om vad och varför vi valt 
som vi gjort. (jfr Holme & Solvang, 1997)  



Vetenskapligt förhållningssätt & metod 

 13

Initialt avsåg vi att inkludera tre företag i vår undersökning: ICA, Nordea och 
Telia. Detta då vi fann att studier av företag inom tre så stora branscher skulle 
kunna ge oss en god bild av den estniska marknaden. Efter närmare studier insåg 
vi emellertid att en jämförelse mellan dessa tre företag inte gick att genomföra 
då de i dagsläget befinner sig på den estniska marknaden under olika villkor. 
Medan ICA och Nordea båda har egna kontor och bolag i Estland har Telia bara 
ett ca 25 procentigt ägande i Eesti Telekom (Telias Hemsida, 21 dec 2002). 
Detta medför att Telia inte har det inflytande och självbestämmanderätt över 
varumärket och positioneringen i Estland som ICA och Nordea har. Därför valde 
vi att inte använda Telia i vår undersökning. Vi anser emellertid att ICA och 
Nordea fortfarande kan ge oss ett bra underlag för hur den estniska marknaden 
ser ut idag. Detta då båda dessa företag satsar stort på Östersjöregionen och 
därmed kan ses som goda representanter för företag som vill etablera sig i 
Estland (ICAs respektive Nordeas Hemsida, 3 jan 2003). 
 
De förutsättningar vi utgick ifrån när vi valde våra fallföretag var att dessa 
skulle vara verksamma på den estniska marknaden samt inneha en utbredd 
verksamhet i Sverige. Valen föll då på de tre ovanstående företagen som sedan 
reducerades till två p g a ovannämnda orsaker. Skälet till att ICA, som är ett 
företag inom dagligvaruhandeln, valdes är att de just nu är den enda svenska 
aktören inom branschen i Estland som bedriver en någorlunda utbredd 
verksamhet där. Den svenska banken Nordea som är verksam inom bank- och 
finansbranschen, blev det andra fallföretaget p g a att de har funnits längst i 
Estland av de svenska banker som bedriver handel där. Det första estniska 
Nordeakontoret med rätt att bedriva bankverksamhet öppnade 1995 (Nordeas 
Hemsida, 1 dec 1995). 
 
De branscher som de ovanstående företagen verkar i är också av intresse för oss. 
Dagligvaruhandeln är en spännande bransch då den estländska konsumtionen de 
senaste åren stadigt ökat (Statistical office of Estonia Hemsida, 12 dec 2002). 
Bank- och finansbranschen valdes för att de svenska intressena just här är 
mycket stora, med en dominans på ca 90 procent (Marknadsplats Östersjön, 
2002). 
 
Valet av respondenter var som redan nämnts svårare då vi ville intervjua 
personer på varje företag som hade kännedom om positioneringen på respektive 
marknad – den svenska och den estniska. Dessa personer fann vi på 
rekommendation av andra anställda, vilka vi blivit kopplade till genom växeln, 
inom respektive företag. Vi valde till en början att intervjua två personer på 
varje företag; en med goda kunskaper om Sveriges varumärkespositionering och 
en med samma kunskaper fast om den estniska marknaden. Vi fastslog inte ett 
bestämt antal respondenter utan ville avvakta intervjuerna för att därefter avgöra 
om vi behövde mer information av andra än de först valda.  Emellertid visade 
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sig vårt urval sitta inne med mycket kunskap om ämnet varvid vi bestämde att vi 
inte var i behov av ytterligare information. Därmed stannade antalet intervjuade 
vid fyra. 
 

2.4.2 Intervjuförberedelser  
 
Inför en intervju är det mycket som bör beaktas i syfte att göra själva 
intervjutillfället så bra och informationsrikt som möjligt (Kvale, 1997). En första 
sak kan vara att reflektera över vad för frågor som ska ställas och försöka 
formulera dem i skriven text.  
 
I en intervjuguide finns de ämnen som ska tas upp under intervjun samt också 
den ordning de ska tas upp i angivna (Kvale, 1997). Vi valde att formulera en 
intervjuguide inför våra intervjuer då vi ansåg att det skulle underlätta för oss 
och respondenten i den stressade situation som intervjun är (Holme & Solvang, 
1997). Intervjuguiden baseras på den referensram vi med hjälp av tillgänglig 
litteratur inom ämnet har skapat. Detta för att vi då ansåg oss täcka samtliga 
områden som är av relevans för vår studie. Frågorna har bearbetats och skrivits 
om för att uppfylla Kvales (1997) ideal om att en intervjuares frågor måste vara 
korta och enkla. Det vi ansåg vara viktigt med intervjuguiden var att den skulle 
skapa ett bra flyt i intervjun och inbjuda respondenten att komma med spontana 
inlägg och tankar i diskussionen.  
 
Till intervjuförberedelserna hör också den första kontakten med de valda 
respondenterna. Denna gjordes i och med bokningen av intervjun och i denna 
klargjorde vi även vad skälet var med intervjun och vad den så småningom 
skulle resultera i. Vi frågade respondenterna om de godkände att intervjun 
spelades in, vilket alla samtyckte till. Under samtal bad vi också om en e-mail 
adress så att vi kunde skicka ut samma information som vi precis givit dem via 
e-mail. Detta för att respondenten skulle kunna läsa på lite i förväg.  
 

2.4.3 Intervjuerna 
 
Intervjuer kan klassificeras i olika kategorier. Det lättaste sättet att skilja dessa 
ifrån varandra är att titta på den grad av standardisering som frågorna har, som 
ställs vid själva intervjun. Hög standardisering innebär att frågorna dels är 
bestämda på förhand, dels att de följer ett visst ordningsmönster. Vid låg eller 
ingen standardisering är frågorna eller ordningsföljden inte så viktig så länge 
frågorna ger de svar som behövs. Det går också att kombinera dessa två 
intervjumodeller och utföra s k semistandardiserade intervjuer. Då används 
några, från början, bestämda frågor som sedan följs av andra mer spontana 
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frågor för att förtydliga det sagda eller för att få fram ytterligare information. 
(Lundahl & Skärvad, 1992)  
 
Vid de intervjuer vi gjort har vi använt oss av semistandardiserade intervjuer för 
att vi ansåg att detta sätt var det som skulle ge oss mesta möjliga information 
och därmed bäst gagnade oss. Det är dock inte så att våra intervjuer var 
ostrukturerade bara för att de var semistandardiserade. Vi hade ett klart syfte 
med de frågor vi ställde och sökte information om hur positioneringen såg ut i 
respektive land. Vår avsikt var inte att få fram respondenternas värderingar, 
attityder och åsikter som en ostrukturerad intervju kännetecknas av (Lundahl & 
Skärvad, 1992). 
 
Eftersom vi ville att alla intervjuer skulle ha samma villkor och vi p g a tidsbrist 
inte kunde resa någonstans genomfördes intervjuerna via telefon. Detta då vi på 
förhand inte kunde veta i vilket land eller på vilken ort de personer vi skulle 
intervjua befann sig. Samtliga intervjuer baserades på den på förhand uppgjorda 
intervjuguiden och spelades in med hjälp av en bandspelare. Detta hade främst 
två skäl. Det första var att vi på det sättet kunde koncentrera oss bättre på ämnet 
som behandlades än exakt på vad respondenten sade eftersom vi slapp anteckna 
under tiden (Kvale, 1997). Det andra var att vi med en inspelad intervju alltid 
kunde gå tillbaka till en speciell situation för att lyssna på den igen om osäkerhet 
uppstod om vad som egentligen sades.  
 
Telefonintervjuer visade sig för vår del vara en förutsättning för att kunna 
genomföra studien då inte alla våra respondenter befann sig i Stockholm utan i 
både Finland, Estland och Sverige. Positivt med denna intervjuform är att ingen 
extra tid går åt till resande till och från intervjuerna. Emellertid finns det enligt 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) några negativa sidor med 
telefonintervjuer. Dessa är bl a att forskaren inte kan ställa alltför invecklade 
frågor och att det är svårt att få den personliga kontakt som ofta gör det lättare 
att få igång en givande dialog. Dessa negativa effekter anser vi oss dock till 
största möjliga mån ha eliminerat. Eftersom att vi hade en intervjuguide blev det 
aldrig svårigheter med att få en bra dialog då vi alltid hade nya frågor som höll 
samtalet igång. Det faktum att vi dessutom använde oss av semistandardiserade 
intervjuer gjorde att vi hade utrymme att följa upp en fråga med fler vilket 
gjorde att de invecklade frågorna kunde tas bort. 
 
Intervjuerna var bokade för att hålla på i ungefär 45 min och i de flesta fall hölls 
denna tid. Vissa av intervjuerna drog dock ut på tiden då respondenten var 
mycket tillmötesgående och gav långa och grundliga svar på många av frågorna, 
eller tog upp nya vinklingar och på så vis förlängde den utsatta tiden. Efter varje 
intervju bad vi respondenten om lov att få återkomma om det var något som vi 
ville klargöra eller fråga ytterligare om, vilket respondenterna samtyckte till. 
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Denna möjlighet har vi tagit tillvara på och har alltså kompletterat alla fyra 
intervjuerna med nya frågor där vi känt att detta behövts. Varje respondent har 
vi återkommit till minst två gånger men två av respondenterna har vi frågat 
ytterligare en gång.  
 

2.4.4 Utskrift och analys 
 
”Jag var överväldigad av fakta. Jag kunde […] inte se träden för bara skog.” 
(Joan Giansante ur Ely et el, 1993, s 155) Så skulle vi kunna beteckna den 
känsla vi hade när all fakta var insamlad men vi ännu inte bringat någon reda i 
det kaos som all information skapat hos oss. Vid en analys ska de mest relevanta 
fakta belysas som intervjuerna resulterat i. Forskaren ska komprimera, 
omorganisera och kombinera dem så att läsaren på ett klart och tydligt sätt får 
möjlighet att ta del av de resultat vi som forskare kommit fram till. (Ely et al, 
1993)  
 
För att kunna göra en bra analys krävs det att det finns en bra grund att stå på. 
Våra intervjuer blev som beskrivits ovan inspelade med hjälp av en bandspelare. 
Detta material skrev vi sedan ut för att vi lättare skulle kunna se, begrunda och 
gå tillbaka till vissa delar. Vi valde att återge så mycket som möjligt av 
intervjuerna i exakt form och skickade dem sedan för korrekturläsning till 
respektive respondent. Detta gjorde vi dels för att vi ville vara säkra på att vi inte 
missat något väsentligt men också för att respondenten skulle kunna ändra 
eventuella missuppfattningar eller godkänna utskriften som den var. 
 
Som både Patel och Davidsson (1994) och Ely et al (1993) poängterar gagnas en 
kvalitativ undersökning av att en analys genomförs av det insamlade materialet 
redan från första dagen av empirisökandet. Detta har vi gjort då vi efter varje 
intervju gått igenom densamma för att se om det var något vi kunde ändra till 
nästa gång eller om det var något vi hade missat. Det har också underlättat det 
slutgiltiga analysarbetet eftersom vi bearbetade informationen när vi hade den 
färsk i minnet och då gjorde stödanteckningar för att ha som hjälp längre fram. 
Efter att ha redogjort för våra ansatser och vårt tillvägagångssätt i studien ämnar 
vi under nästa avsnitt att behandla det andra av våra två krav på vår egen 
uppsats, nämligen ett kritiskt förhållningssätt.  
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2.5 Kritiskt förhållningssätt 

Tidigare i detta kapitel har vi diskuterat att vår subjektivitet påverkar studien. 
Det är emellertid inte bara vi som påverkar resultatet utan även våra 
respondenters subjektiva tolkning av omvärlden påvarkar. Vår empiriska del 
bygger till stor del på intervjuer, vilket medför att det materialet är färgat av hur 
respondenterna tolkar verkligheten. Detta innebär naturligtvis att även vårt 
resultat i studien påverkas av deras uppfattning. Emellertid är detta i enlighet 
med vårt syfte, då vi avser att undersöka vad ICA och Nordea har för strategier 
för sin varumärkespositionering. Vi vill dock poängtera att läsaren bör ha detta i 
åtanke fortsättningsvis.  
 
Utöver ovanstående diskussion anser vi att en forskare bör sträva efter att 
studien ska ge ett så tillförlitligt resultat som möjligt samt spegla det som avses 
att studeras. För att kunna nå dessa mål bör forskaren sträva efter att ha så hög 
validitet, reliabilitet och objektivitet som möjligt. (jfr Paulsson, 1999) 
Objektivitet har vi redan tidigare diskuterat då vi anser att det är viktigt för 
läsaren att redan tidigt i studien veta vår åsikt i detta fall (se avsnitt 2.1.1). Vi är 
dessutom av den åsikten att en forskare bör reflektera över de etiska aspekter 
som berör undersökningen, varför en diskussion om etik avrundar kapitlet om 
våra metodval. 
 

2.5.1 Validitet 
 
Med validitet menas att det som var avsett att studeras verkligen har blivit 
studerat; att de instrument som används mäter rätt sak. Är det människor som är 
de primära undersökningsobjekten betyder det att de svar som fås bygger på 
abstrakta fenomen så som inställningar och kunskap. För att då veta att vi får 
fram det vi avser att studera måste vi först definiera dessa fenomen. Först 
därefter kan vi konstruera ett instrument som ska användas till mätning och ju 
högre tillförlitlighet detta instrument har ju högre är också validiteten. (Patel & 
Davidsson, 1994) 
 
Det finns två olika aspekter på validitet, nämligen inre och yttre validitet. Den 
inre validiteten kan undersökas utan att det tas hänsyn till empirisk fakta 
eftersom det här gäller att se om de begrepp som används överensstämmer med 
de operationella definitionerna av desamma. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
1997) I vårt arbete avser detta främst begreppen positionering och varumärke. 
Vi anser här den inre validiteten vara uppfylld, då vi baserar dessa begrepps 
definitioner på kända och välrenommerade författare samt uppslagsverk. 
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Yttre validitet bygger på det empiriska materialet och avser överensstämmelsen 
mellan mätvärdet forskaren får vid användandet av en operationell definition 
och verkligheten (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Även här anser vi oss 
ha en hög validitet då de vi intervjuat är mycket insatta främst i sitt företags 
positionering och varumärkesstrategier men också allmänt i vad positionering 
och varumärke är och betyder. Därför menar vi att överensstämmelsen mellan 
mätvärdet och definitionerna är god. 
 

2.5.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet står för hur väl de instrument som använts motstått slumpmässighet, 
d v s i vilken mån studien går att upprepa med samma resultat som följd. Att ha 
en hög reliabilitet är viktigt ur ett vetenskapligt perspektiv. Det är med andra ord 
viktigt att de mätningar vi har gjort ska kunna upprepas igen och igen och att 
varje forskare ska kunna komma fram till samma resultat som vi gjort. Dock är 
denna åsikt beroende på vilken vetenskaplig syn forskaren har. (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1997) Då vi har en hermeneutisk syn på vetenskap är 
reliabilitet av underordnad betydelse, inte för att den inte är viktig, utan för att vi 
i vår undersökning väver in våra egna tolkningar och värderingar. Dessutom 
bygger studien på respondenternas egen verklighetssyn. Således är denna 
undersökning färgad av såväl oss själva som våra respondenter. Därmed är den 
relativt svår att upprepa med samma resultat som följd.  
 
Med detta vill vi emellertid inte säga att det inte är viktigt att redogöra för hur vi 
gått tillväga i undersökningen. Ju tydligare vi visar varje steg vi tagit, ju större 
blir trovärdigheten för vår studie.  
 

2.5.3 Etik 
 
Anledningen till att vi valt att behandla de etiska aspekterna i vår uppsats är att 
vi vill visa att vi tänkt på människorna som är inblandade i vår undersökning och 
att vi gjort vårt bästa för att de inte på något sätt ska känna sig utnyttjade. 
 
Så fort det är människor som är undersökningsobjekt väcks frågor som innebär 
etiska problem. En forskare måste hela tiden reflektera över hur det som görs i 
studien påverkar de personer som är inblandade. Respekt för andra människor 
anser vi vara något grundläggande vid forskning. Andra sätt att tillmötesgå 
etiska krav kan vara öppenhet och tystnadsplikt från vår sida samt garanterad 
anonymitet för de inblandade. (Holme & Solvang, 1997)  
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Vi har hela tiden varit medvetna om och försökt att se till de etiska krav som 
finns på oss som forskare. Redan från början var vi noga med att presentera oss 
och vårt syfte med uppsatsen. Vi förklarade också hur intervjun skulle gå till 
samt hur respondenternas svar skulle behandlas för att de skulle veta vad som 
väntade dem. Dessutom lät vi respondenterna ta del av och godkänna det 
intervjumaterial vi skulle använda. Slutligen menar vi att det faktum att våra 
respondenter inte är anonyma inte påverkar dem som person då deras svar inte 
har med dem själva och deras uppfattningar om saker och ting att göra utan mera 
berör företaget. 
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33  

VVaarruummäärrkkeessiinnrriikkttaadd  ppoossiittiioonneerriinngg  

I syfte att ge läsaren en teoretisk bakgrund till uppsatsens problem avser vi att 
inleda detta kapitel med att förtydliga varför positioneringsstrategier är viktiga 
för företag idag. Därefter följer ett avsnitt som behandlar varför en 
informationsbas är en betydande komponent i positioneringsprocessen, samt 
vilka aspekter en sådan bas bör innehålla. Till sist avslutas kapitlet med en 
diskussion kring strategier för att uppnå en långsiktig och konkurrenskraftig 
position bland såväl konsumenter som konkurrenter.  
 

3.1 Vårt perspektiv  

Innan vi går över till att behandla varumärkesinriktad positionering önskar vi 
redogöra för vilket perspektiv vi har haft när vi studerat teorierna inom detta 
område. Detta då det ligger till grund för de teorier vi har valt och därmed även 
påverkar utformningen av kapitlet. Enligt Melin (1997) finns det fyra viktiga 
aktörer på marknaden, för vilka ett varumärke kan tänkas vara intressant: 
lagstiftaren, märkesinnehavaren, kunden och konkurrenten. Vi har valt att 
studera varumärkespositionering ur märkesinnehavarens perspektiv, d v s ur 
företagets synvinkel. 
 

3.2 Positionering 

"Konkurrenskraft är nyckeln till framgång och starka, 
välladdade varumärken kan utgöra skillnaden mellan att vinna 
eller förlora på marknaden." (Nilson, 1999, s 9) 

 
Flera författare har en åsikt som överrensstämmer med citatet ovan (se t ex 
McKenna, 1985, Nilson, 1998, Porter, 1996) De menar att det idag behövs något 
extra för att lyckas på marknaden. Det är inte längre tillräckligt att vara 
kostnadseffektiv eller att exempelvis vara bäst på marknaden inom R & D. 
Dessa kompetenser går lätt att kopiera, vilket betyder att konkurrenterna snabbt 
kommer i kapp. Därmed reduceras de olika konkurrensområdena till att i 
slutändan i princip enbart handla om prisreducering, vilket i regel gynnar 
konsumenten men leder företag efter företag i konkurs. På dagens hårt 
konkurrensutsatta marknader krävs att företagen har något utöver operationell 
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effektivitet, som är svårt för andra att kopiera. (Porter, 1996) Positionering av 
företagets varumärke är ett sätt att göra sig unik på marknaden i syfte att 
tillskansa sig konkurrensfördelar gentemot andra aktörer och därigenom få ökad 
lönsamhet (se t ex Ries & Trout, 1985, Kotler et al, 1999, Liljedahl, 1987).  
 
Med ovanstående resonemang som bakgrund vill vi, genom att skildra olika 
författares åsikter, ge läsaren en inblick i vad positionering egentligen är. Detta 
för att vi är av den åsikten att det är viktigt att visa att det finns fler än ett synsätt 
inom ämnet. Vi inleder därför med att presentera Ries & Trouts (1985) 
perspektiv, för att sedan komplettera deras resonemang med bl a Porter (1985) 
Kotler et al, (1999) Nilson (1998) och Melin (1997).  
 

3.2.1 Vad är positionering? 
 
Ries och Trout gjorde begreppet positionering populärt i början av 1970-talet 
och anses vara bland de mest betydelsefulla forskarna inom området (Nilson, 
2000, Kotler et al, 1999). Majoriteten av de böcker vi har läst inom positionering 
baseras till stor del på deras perspektiv (Nilson, 1998, Liljedahl, 1987, Lönn, 
1992, Dotevall, 1997). Enligt Ries och Trout (1985) har all positionering sin 
utgångspunkt i en produkt av något slag, d v s det som ska positioneras som i 
vårt fall är företaget.  
 
"Men positionering är inget du gör med produkten. Positionering är vad du gör 
med den tilltänkte intressenten. Det vill säga, du placerar produkten i 
intressentens tankevärd." (Ries & Trout, 1985, s 10) Med andra ord är 
konsumenten och dess mentala positionering av produkten i fokus. Ries och 
Trout (1985) menar att konsumenten rangordnar olika produkter och märken i 
minnet, vilket de liknar vid olika produktstegar. På varje pinne i de olika 
stegarna finns ett märkesnamn och beroende på hur högt konsumenten värderar 
märket så placeras det på en specifik nivå i stegen. Det gäller för företaget att 
placera sig överst på stegen, eller i alla fall bland de översta pinnarna. (Ries & 
Trout, 1985) Att hamna som nummer fyra eller fem kan emellertid enligt Melin 
(1997) vara en katastrof. Då riskerar företaget att bli en s k me too (Nilson, 
2000) eller stuck in the middle (Porter, 1985).4 Sådana företag har inte någon 
egentlig prioritet i konsumentens medvetande (Porter, 1985). Det innebär att 
målet för företaget torde vara att förstå hur konsumentens produktstegar ser ut 
och positionera sig därefter (Ries & Trout, 1985). 
 

                                         
4 Begreppen "Me too" och "stuck in the middle" är två begrepp inom marknadsföring, vilka båda syftar till att ett 
positioneringsobjekt inte är differentierat gentemot konkurrerande objekt på marknaden. Det uppfattas med 
andra ord endast som ett i mängden av konsumenterna. (jmf Porter, 1985, Ripley-Woodbury Marketing 
Communications, 13 dec 2002, Brooks, 13 dec 2002) 
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Kotler et al (1999) menar dock att Ries och Trouts diskussion kring 
positioneringsbegreppet är något snäv, då den främst kretsar kring mental 
positionering. Andra författare som anser att det krävs fler komponenter för att 
lyckas med positioneringen är McKenna (1985) och Nilson (1998). De betonar 
att det krävs en välinformerad ledning som, förutom en förståelse för 
konsumentens sätt att tänka, även har stor kunskap om själva varumärket, om 
det objekt som ska positioneras, samt om marknaden i stort för att uppnå en 
konkurrenskraftig position på marknaden. Detta kan sägas utgöra en del av det 
som Melin (1997) kallar för resurspositionering, vilket i stort består av de 
resurser företaget disponerar i form av kompetenser och företagskultur. Melin 
menar att om inte ledningen är välinformerad och därmed saknar kunskap inom 
dessa områden kan det uppstå ett glapp mellan resurspositioneringen och den 
mentala positioneringen. Då finns det risk att företaget strävar efter en position 
som det i realiteten saknar förutsättningar att uppnå (Melin, 1997). 
 
Enligt Melin (1997) krävs det såväl en stark mental position, som en stark 
marknads- och resursposition för att uppnå långsiktig konkurrenskraft på 
marknaden, vilket illustreras i Positioneringstriangeln nedan. Dessa tre 
positioner kan uppnås genom nyttjandet av välformulerade 
varumärkesstrategier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1 Positioneringstriangeln – varumärket som konkurrensmedel 
(Källa: Melin (1997), egen bearbetning) 
 
Melin (1997) anser att företaget genom att uppnå en konkurrenskraftig position 
även utvecklar s k barriärer för konkurrerande företag. Detta betyder således, 
enligt vår tolkning, att en stark position på marknaden är av största vikt då den 
innebär en slags inträdesbarriär för andra företag. Likaså är det viktigt att uppnå 
en stark mental position då den enligt Melin (1997) leder till en psykologisk 
informationsbarriär för konsumenterna, vilket betyder att de tenderar att endast 
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"höra det de redan vet" och på så sätt förbli märkeslojala. Slutligen är det även 
viktigt för företaget att uppnå en stark resursposition. Detta då icke-imiterbara 
resurser kan leda till en imitationsbarriär gentemot konkurrerande företag.  
 

3.2.2 Nyckeln till en konkurrenskraftig positioneringsstrategi 
 
Vi har med inspiration utifrån ovanstående resonemang utformat en modell, 
vilken vi benämner Nyckeln till en konkurrenskraftig positionering. Modellen 
illustrerar viktiga aspekter för att uppnå långsiktig konkurrenskraft på 
marknaden idag. Den första delen i modellen består av en informationsbas 
avseende varumärket, det objekt som ska positioneras samt branschen i stort. 
(jfr McKenna, 1985, Nilson 1998 och Melin, 1997) Den andra delen utgörs av 
Melins (1997) Positioneringstriangel, vilken är beskriven ovan.  
 
Informationsbasen i modellen kan sägas utgöra en del av företagets 
kompetenser, vilka kan utnyttjas till att bygga upp en resursposition (jfr Melin, 
1997). En stark sådan är av yttersta vikt, då den även hjälper till att stärka 
företagets mentala position samt marknadsposition så att de blir icke-imiterbara 
och därmed konkurrenskraftiga på lång sikt (Melin, 1997). Annorlunda uttryckt 
så krävs det en informationsbas för att lyckas med såväl mental positionering 
som marknads- och resurspositionering (jfr McKenna, 1985, Nilson, 1998, 
Melin, 1997).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.2 Nyckeln till en konkurrenskraftig positionering 
(Källa: Egen modell med inspiration från bl a Melin, 1997, McKenna, 1985, Nilson, 1998) 
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Denna modell kommer fortsättningsvis att, i förminskad form, följa med läsaren 
som en röd tråd genom hela kapitlet för att underlätta förståelsen för de teorival 
vi har gjort.  
 

3.3 Informationsbas 

I detta avsnitt ämnar vi beskriva de delar som utgör informationsbasen i vår 
modell, Nyckeln till en konkurrenskraftig positioneringsstrategi. Som 
diskuterats ovan består den av information avseende företagets varumärke, det 
objekt som ska positioneras samt branschen i stort. (jfr McKenna, 1985, Nilson 
1998 och Melin, 1997) Då vår studie fokuserar på positionering av ett företags 
varumärke avser vi att inleda informationsbasen med ett avsnitt om just 
varumärket. Därefter följer en diskussion om det objekt som ska positioneras, 
vilket i vår studie är respektive fallföretags namn. Sista delen i 
informationsbasen utgörs av ett avsnitt om branschen, då även kunskap om 
denna är av stor betydelse vid positioneringsarbete. (jfr McKenna, 1985, Nilson, 
1998 och Melin, 1997)  
 

3.3.1 Varumärke  

"För att vara framgångsrik i den strategi som kallas 
positionering måste man förstå att namnet på företaget eller 
produkten är av största betydelse. Namnet är kroken som gör det 
möjligt för medvetandet att hänga upp märket på produktstegen. 
Glöm aldrig det!" (Liljendahl, 1987, s 86) 

 
Av citatet ovan framgår att namnet på en produkt eller ett företag, d v s dess 
varumärke, är väldigt viktigt för en konkurrenskraftig positionering i 
konsumentens medvetande. Detta ligger även i linje med Ries och Trouts (1985) 
teori om mental positionering. Det är emellertid inte bara namnet som är viktigt. 
Ett välvårdat varumärke kan många gånger vara ett företags mest värdefulla 
resurs, då det tillför ett mervärde till företagets materiella tillgångar. Detta 
eftersom ett sådant varumärke skapar en förtroenderelation till kunderna och i 
och med detta även ett visst mått av lojalitet, vilket kan bidra till framtida 
lönsamhet. (Murphy, 1992, Melin & Urde, 1991, Nilson, 2000) 
 

+++
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"Coca cola's most valuable assets are its brands. The same is 
true for scores of major corporations around the world. Brands 
are the invisible asset of corporations." (Murphy, 1992, s x, 
preface) 

 
Det är dock viktigt att komma ihåg att ett lönsamt varumärke inte skapas över en 
natt, utan kräver långsiktig planering och vård (Pritchard ur Larsson, 2002, 
Nilson, 2000). Hela företaget måste engageras i processen för att inte sända ut 
ett tvetydigt och diffust budskap till konsumenterna (Nilson, 2000). Detta 
innebär att det är viktigt med information eftersom ju tydligare budskapet är 
desto starkare blir varumärket och med det företagets resursposition, mentala 
position samt marknadsposition (jfr Melin, 1997). 
 
Efter denna introduktion avseende varumärkets betydelse för dagens företag 
kommer vi in på begreppet varumärke. I svenskan kan denna term tyckas lite 
förvirrande, då den kan ha två betydelser; en juridisk och en kommersiell (Melin 
och Urde, 1991, Murphy, 1992 och Nilson, 2000). Därför är det extra viktigt att 
klargöra dess innebörd och vår definition av varumärkesbegreppet.  
 

Definitioner 
Det juridiska varumärket kan sägas utgöra själva kärnan av begreppet och 
benämns i engelskan som "trademark", d v s ett registrerat varumärke (Melin & 
Urde, 1991, Murphy, 1992, Nilson, 2000). Registreringen sker hos Patent och 
Registreringsverket och ger ägaren ensamrätt till märket (Varumärkeslagen, 
1 § 1 st, 12 §). I varumärkeslagens första paragraf tydliggörs de formella kraven 
på ett varumärke samt vilken funktion varumärket har. 
 

”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges 
grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, 
bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller 
dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja varor som 
tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som 
tillhandahålls i en annan.” (Varumärkeslagen, 1 §, 2 st) 

 
Den kommersiella delen av varumärkesbegreppet är mycket vidare i sin 
definition än den juridiska och betecknas i engelsk litteratur som brand. Om den 
juridiska delen kan sägas stå för de s k formella kraven på märket så består den 
kommersiella delen i sin tur av de värden som varumärket laddas med i och med 
positioneringen och kommunikationen av en märkesprodukt. Varumärket 
symboliserar i det här fallet ett unikt objekt och dess image. (Melin & Urde, 
1991, Murphy, 1992, Nilson, 2000) 
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Enligt Nilson (2000) bör ett kommersiellt varumärke ”…ha distinkta värden, 
vara differentierande, vara attraktivt [och] ha en klar identitet.” (Nilson, 2000, 
s 65) 
 
Denna definition menar vi har vissa likheter med varumärkeslagen, då den 
betonar varumärkets förmåga att särskilja produkten från konkurrerande 
varianter samtidigt som den även tar upp aspekter som attraktionskraft och 
identitet. Denna definition stöds även av Randall (1997). Vi kommer hädanefter 
att behandla begreppet varumärke i sin kommersiella betydelse. 
 
Ovan har vi diskuterat att det krävs stora kunskaper om företagets varumärke, 
om det objekt som ska positioneras, samt om marknaden i stort inklusive 
konkurrenter och kunder för att kunna genomföra en lyckad 
positioneringsstrategi (jfr McKenna, 1985, Nilson, 1998, Melin, 1997). Dessa 
kompetenser bidrar dessutom till att bygga upp en stark resursposition, vilket är 
viktigt då den stärker företagets mentala position samt dess 
marknadsposition (Melin, 1997).  
 

3.3.2 Objekt = Företag  

"Man kan inte skapa ett starkt varumärke i ett vakuum utan 
någon koppling till företagets kompetens och förmåga." 
(Nilson, 2000, s 51) 

 
Med detta citat vill vi poängtera vikten av att positioneringsstrategin för 
företagets varumärke är förankrat i de kompetenser som finns inom företaget. 
Det är nödvändigt att definiera företagets kärnkompetens och 
konkurrensfördelar. Detta för att försäkra sig om att den position företaget 
strävar efter att uppnå är kompatibel med de kompetenser företaget har. 
(McKenna, 1985, Melin, 1997, Nilson, 2000) Företagets resursposition måste 
med andra ord vara jämförbar med dess mentala position. Detta då det är 
företagets kompetenser som ska uppfylla det varumärket lovar (Melin & Urde, 
1991). 
 
En märkesprodukts position, på marknaden och i konsumentens medvetande, 
avgörs av dess kvaliteter i förhållande till konkurrerande produkter. Samma 
kriterier kan även sägas utgöra grunden till ett företags position. Positioneringen 
kan t ex baseras på företagets historiska aktiviteter, en karismatisk ledare, en 
kompetent ledning, serviceinriktade medarbetare vid frontlinjen osv. 
Annorlunda uttryckt bär hela företaget ansvar för att positioneringsstrategin ska 
hålla. Det som emellertid i slutändan har visat sig stärka ett företags 

+++
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positionering mest samt vara viktigast för att kunder ska vilja anlita ett företag 
mer långsiktigt, är att företaget är ekonomiskt lönsamt. (McKenna, 1985) 
 
En stark företagspositionering hjälper dessutom till att förstärka företagets 
positionering av produkter och tjänster. Det innebär att det positiva rykte som 
företaget har hos kunderna avspeglas på det sätt de uppfattar samma företags 
produkter och tjänster. Detta leder i sin tur till att företaget har möjlighet att ta ut 
högre priser för sina produkter respektive tjänster. (McKenna, 1985) 
 
Andra positiva effekter av en stark företagspositionering är att både kunder och 
potentiella medarbetare ofta är benägna att söka sig till ett ledande företag, 
vilket innebär såväl ökad kundlojalitet som ökad tillgång på kompetenta 
medarbetare. Vidare kan en stark företagspositionering leda till ökad lojalitet 
bland medarbetarna, då en sådan position bidrar till att de identifierar sig med 
företagets framgångar. Dessutom väcker en stark positionering både mediernas 
och investerarnas intresse, vilket kan leda till såväl chans till snabbare 
marknadspenetration p g a ökad nyhetsbevakning, som till ökad vinst per aktie. 
(McKenna, 1985) 
 
Samtliga ovan nämnda faktorer bidrar även till att stärka den tidigare 
positioneringen. Om företaget emellertid blir mindre lönsamt ekonomiskt sett, 
försvinner alla fördelar och positioneringsprocessen måste värderas om och 
starta om från början igen. (McKenna, 1985) 
 
Efter att ha behandlat s k interna begrepp som varumärket och företaget avser vi 
nu att byta fokus och övergå till att i nästa avsnitt diskutera de externa aspekter 
som är viktiga vid positionering. Detta då bl a Porter (1996), Robertson (1998) 
och Nilson (2000) menar att en positioneringsstrategi bör inledas med en analys 
av branschen för att kunna leda till lönsamhet för företaget.  
 

3.3.3 Bransch  

"Two central questions underlie the choice of competitive 
strategy. The first is the attractiveness of industries for long-term 
profitability and the factors that determine it.[...]The second 
central question in competitive strategy is the determinants of 
relative competitive position within an industry.[…]Neither 
question is sufficient by itself to guide the choice of competitive 
strategy." (Porter, 1985, s 1) 

 

+++
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Det är mycket viktigt att genomföra en analys av branschen ur ett 
konkurrensperspektiv innan positioneringen ses över. Detta för att 
positioneringsstrategin ska baseras på rätt grunder och generera ekonomisk 
lönsamhet över en lång tid. (Porter, 1985) Vidare kan denna kunskap även sägas 
bidra till företagets kompetenser i stort, vilket stärker företagets 
resursposition (jfr Melin, 1997).  
 
Uppfattningen om att kunskap om externa faktorer är av betydande vikt vid 
positionering är, enligt vår tolkning, mycket utbredd bland författarna inom 
marknadsstrategiområdet (jfr Melin, 1997, Lönn, 1992, Robertson, 1998 och 
Nilson, 2000).  
 

Fem konkurrensdrivande krafter 
Flera författare menar att det krävs en noggrann analys av de faktorer som driver 
konkurrensen för att utröna om en bransch har lönsamhetspotential, d v s om det 
är en bransch att satsa på (Porter, 1985, Nilson, 2000, McKenna, 1985). Vi har 
sammanfattat dessa faktorer i fem konkurrensdrivande krafter (jfr Porter, 1985):  
 
Etableringsbarriärer – En viktig aspekt för företag är att känna till den marknad 
de verkar på eller önskar etablera sig på. Frågor som behövs besvaras är 
exempelvis vilka inträdesbarriärer som existerar, om det finns starka 
varumärken som fungerar som sådana, om behovet av kapital är extra stort, eller 
om det finns problem med distributionskanaler osv. (Porter, 1985) Dessa 
faktorer och andra som påverkar konkurrensen inom branschen kan fås reda på 
genom att genomföra en traditionell analys av marknaden (Nilson, 2000).  
 
Konkurrenter – Ett viktigt mål för varje företag är att uppfattas som bättre än 
sina konkurrenter och därmed få en bättre position hos konsumenterna. Därför är 
det viktigt att definiera vilka konkurrerande företag som finns på marknaden, 
vilka som är de verkliga konkurrenterna och varför de är aktiva inom branschen. 
Dessutom är det viktigt att ta reda på så mycket fakta som möjligt om dem. 
Faktorer som kan vara bra att undersöka är exempelvis konkurrenternas styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot (SWOT-analys). En annan intressant aspekt är 
hur deras produktsortiment ser ut. Dessutom är det bra att utröna hur 
konkurrenternas marknadsposition samt varumärkesposition ser ut ur 
konsumentens perspektiv. (Porter, 1985, Nilson, 2000, Lönn, 1992) Denna 
marknadsposition och varumärkesposition kan exempelvis analyseras genom att 
studera konsumentundersökningar och därigenom söka utreda konkurrerande 
företags positionering med avseende på varumärket. Resultatet av sådana 
analyser presenteras ofta i s k positioneringskartor, vilka illustrerar hur de 
relevanta objekten uppfattas med utgångspunkt i variabler som exempelvis pris 
och kvalitet. (Melin, 1997, Dotevall, 1997, Lönn, 1992) Både SWOT- och 
positioneringsanalysen kan dessutom vara till hjälp för att identifiera potentiella 
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utvecklingsområden (Melin, 1997, Robertson, 1998), vilket även gör det lättare 
att vara uppmärksam på potentiella konkurrenter (Robertson, 1998).  
 
Kunder/konsumenter – All form av marknadsföring kräver god kundförståelse 
(Porter, 1985, Nilson, 2000). Företaget bör ta reda på hur konsumenternas 
köpkraft ser ut, hur priskänsliga de är, hur deras uppfattning om företaget ser ut, 
d v s vilken image företaget har bland konsumenterna, samt vad det kostar för 
konsumenten att byta leverantör o s v. Kunskapen om kunderna/konsumenterna 
kan även till viss del baseras på den demografiska, politiska och ekonomiska 
information som företaget tar fram i syfte att lära känna marknaden, vilket 
nämnts i stycket om etableringsbarriärer ovan. (Porter, 1985, Nilson, 2000, 
Lönn, 1992, Robertson, 1998) Vidare menar både Nilson (2000) och Robertson 
(1998) att en källa till kundinformation som är mycket bra, men ofta glöms bort, 
är internt material som redan finns på företaget. De menar att alla 
kundundersökningar borde börja med en genomgång av detta innan nya 
marknadsundersökningar genomförs. 
 
Leverantörer eller mellanhänder – Det är även viktigt för företag att ha 
information om sina leverantörer och mellanhänder. Frågor som är viktiga för 
företaget att få besvarade här är exempelvis hur många leverantörer det finns för 
en specifik produkt, vad det kostar för företaget att byta leverantör om 
exempelvis pris eller kvalitet inte är tillfredställande, samt hur lätt det är att byta 
ut leverantören, vilket t ex beror på hur differentierad produkten är. 
(Porter, 1985) 
 
Ytterligare konkurrenspåverkande faktorer – Genom en marknadsanalys kan 
även ytterligare konkurrenspåverkande faktorer identifieras, såsom t ex 
marknadens storlek och tillväxttakt, eller om produkterna inom branschen är 
differentierade (Porter, 1985, Nilson, 2000). En annan viktig informationskälla 
är redan publicerat material. Det finns mycket matnyttigt att hämta i exempelvis 
statistiskt material som visar demografiska tal, ekonomiska och politiska 
faktorer. Exempelvis kan en lågkonjunktur leda till att konsumtionen av 
kapitalvaror som hus och bilar minskar, medan försäljningen av 
konsumtionsvaror ökar, då vi tenderar att vilja unna oss saker trots dåliga tider. 
(Robertson, 1998)  
 
Sammanfattningsvis kan dessa fem konkurrensdrivande krafter påverka 
branschens lönsamhetspotential. Detta då de påverkar sådana förhållanden som 
t ex priser, kostnader och investeringsbehov, vilka i sin tur inverkar på 
avkastning på gjorda investeringar (ROI). De fem krafterna är även olika 
dominanta inom olika branscher, då varje bransch är unik och har sin egen 
struktur. (Porter, 1985) 
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Med hjälp av ovanstående analyseringsmodell kan företaget peka ut de faktorer 
som är kritiska för konkurrensen i just deras bransch samt identifiera de 
strategiska lösningar som kan komma att förbättra branschen och företagets 
lönsamhet (Porter, 1985, Nilson, 2000, McKenna, 1985). Strategier som 
förändrar branschstrukturen kan emellertid vara som ett tveeggat svärd. Detta då 
företagen kan förstöra branschstrukturen och lönsamheten lika lätt som de kan 
förbättra dem (Porter, 1985) 
 

3.4 Varumärket som konkurrensmedel 

Positioneringsstrategier anses idag, vilket tidigare nämnts,  utgöra ett nödvändigt 
komplement till operationell effektivitet för att erhålla och behålla en 
konkurrenskraftig position under en längre tidsrymd (jfr Nilson, 1998, Porter, 
1996).  
 
Melin (1997) anser, som nämnts ovan, att ett företag behöver såväl en stark 
resursposition som en stark mental position och marknadsposition för att bli 
långsiktigt konkurrenskraftig på marknaden (se figur 4.1). Med begreppet 
resursposition, vill Melin tydliggöra att ett företags konkurrensförmåga ofta 
kräver flera resurser än bara en. Ett företags resursposition kan därför ibland 
omtalas som ”de resurser utifrån vilka ett enskilt företag kan formulera sin 
strategi” (Melin, 1997, s 170). Det som måste tas i beaktande är vilka resurser 
som finns och hur dessa på bästa sätt kan kombineras för att skapa en speciell 
mental position. Denna ska i sin tur bidra till en bra marknadsposition. (Melin, 
1997)  
 
Några av de ovan nämnda resurserna är de immateriella resurser ett företag har 
tillgång till såsom organisationskultur, teamwork och management. En annan 
immateriell resurs skulle kunna vara företagets varumärke, som idag, om det är 
starkt, kan betraktas som en av de större tillgångarna hos företaget. Dessa 
resurser kan tillsammans bidra till en för företaget bra resursposition under 
förutsättning att de inte är imiterbara, med andra ord att de bidrar till en effektiv 
imitationsbarriär gentemot andra företag. (Melin, 1997) 
 
Det kan emellertid argumenteras om huruvida strategier för resurspositionering 
faller inom ramen för varumärkesinriktade positioneringsstrategier med den 
utgångspunkt som vi har, d v s marknadsstrategisk synvinkel. Melin (1997) 
anser dock att resurspositionering är ett behövligt komplement till strategierna 
mental position och marknadsposition, då den stärker de andra strategierna och 
hjälper till att göra dem icke-imiterbara. Dessutom är båda till viss del beroende 
av de resurser som företaget disponerar. Däremot har vi inte för avsikt att 
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beskriva några strategier för att uppnå en stark resursposition, då vi anser att de 
faller utanför ramen för vår uppsats. 
 
Innan vi går över till att koncentrera oss på strategier för att uppnå mental 
position respektive marknadsposition, vill vi förtydliga att vi, precis som Melin, 
är av den åsikten att de olika s k positioneringsmodellerna kompletterar varandra 
väl. Emellertid tycker vi att det är svårt att separera teorierna inom respektive 
område helt, då de enligt vår uppfattning tenderar att gå in i varandra. Varje 
avsnitt nedan kommer att inledas med en diskussion om varför olika forskare 
tycker att positionering är viktigt och vilken inriktning de har. Därefter följer ett 
avsnitt om olika strategier för att uppnå respektive position.  
 

3.4.1 Mental positionering av varumärket 

Tre författare som förespråkar mental positionering är Ries och Trout (1985) 
samt McKenna (1985). Enligt deras synsätt är mental positionering av största 
vikt, då det alltid är konsumenten som i slutändan bestämmer om ett företag ska 
lyckas ekonomiskt lönsamhetsmässigt eller inte. Detta då positionen står i 
relation till hur attraktivt konsumenterna finner företaget t ex som arbetsgivare 
eller som leverantör av produkter och tjänster. Ries och Trout (1985) menar att 
ett företag visserligen kan sträva efter en viss positionering genom att tillämpa 
skilda strategiska marknadsåtgärder, men att det är konsumenten själv som 
avgör vilken placering företaget ska få på produktstegen i konsumentens 
medvetande.  
 
Målet för ett företag är att placera sig överst på produktstegen. Detta för att 
nummer två ofta tjänar hälften så mycket som ettan gör. (Ries & Trout, 1985) 
En annan fördel med att vara nummer ett i konsumenternas mentala 
produktstege är att det är svårt att rucka på ett ledande företags position, p g a att 
konsumenterna tenderar att vara lojala med det ledande företaget. Detta då de 
utvecklar en s k psykologisk informationsbarriär, vilket innebär att de sållar bort 
sådan information som inte stämmer med vad de redan vet. (Melin, 1997, 
Ries & Trout, 1985) Enda sättet att uppnå ledarpositionen är att vara först med 
någonting. Med andra ord bör företaget fokusera på en given målgrupp och 
försöka identifiera en ny position som konsumenterna inom den målgruppen 
finner attraktiv. (Ries & Trout, 1985) 
 
Enligt Ries och Trout (1985) finns det tre olika strategier för positionering av 
varumärken i syfte att uppnå en konkurrenskraftig position i konsumenternas 
medvetande:  
 

+++
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• Företaget kan exempelvis försöka stärka sin aktuella varumärkesposition i 
konsumenternas medvetande. Ett exempel på ett företag som har lyckats med 
denna strategi är Avis, vilka betonade sin positionering som nummer två i 
produktstegen. Därmed lyckades de bli först på just den platsen i 
konsumenternas medvetande. 7-Up's positionering som "icke-cola" är också 
ett exempel på en lyckad variant inom denna kategori.  

 
• En annan varumärkesstrategi är att söka efter en ny position som värderas 

högt av konsumenterna. Här gäller det att leta efter ouppfyllda behov hos 
konsumenterna, vilka kan identifieras genom olika 
konsumentundersökningar. Inom denna strategi har t ex Vidal Sassoon 
lyckats med sitt kombinerade schampo och balsam "Wash & Go".  

 
• Ytterligare ett förslag på strategi är att företaget väljer att repositionera 

konkurrensen d v s att söka ta den position som konkurrenten har. Detta kan i 
många fall vara den bästa strategin, då det i dagens samhälle är mycket svårt 
att hitta en ledig position i konsumenternas medvetande. Om denna strategi 
ska lyckas måste företaget emellertid säga något om konkurrentens produkt 
som leder till att konsumenten ändrar uppfattning om den. 

 

3.4.2 Marknadspositionering av varumärket 

Som vi har diskuterat tidigare betonar många författare (se t ex McKenna, 1985, 
Nilson, 1998, Melin, 1997, Liljendahl, 1987, Kotler et al, 1999) hur viktigt det 
är att inta och behålla en stark position på marknaden. En stark position innebär 
många gånger också ett starkt varumärke, vilket exempelvis kan fungera som en 
inträdesbarriär för andra företag på marknaden. (Melin, 1997, Porter, 1985) 
Emellertid finns det olika sätt att se på denna så hett eftertraktade position.  
 
Enligt Porter (se avsnitt 3.3.3) är det den relativa positionen som är den som bör 
beaktas. Därmed menar han att det är viktigt att betrakta sin marknadsposition i 
förhållande till sina konkurrenter inom samma bransch. Bäst görs detta genom 
att titta på om företagets lönsamhet är under eller över medel inom den bransch 
det verkar. För att nå den eftersträvade lönsamheten och få en konkurrensfördel 
på marknaden finns det tre sätt: kostnadsledarskap, differentiering eller 
fokusering. (Porter, 1985)  
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Figur 3.3 Porters tre generiska positioneringsstrategier för långsiktig konkurrenskraft 
(Källa: Porter, 1985) 
 
Kostnadsledarskap betyder att företaget går in för att med lägre kostnader och 
därmed lägre priser än sina konkurrenter konkurrera om kunder inom ett brett 
segment. På denna position kan det endast finnas ett företag, därav namnet 
kostnadsledarskap. Differentiering innebär att företaget är bättre än sina 
konkurrenter inom ett specifikt område som ger kunderna ett mervärde. Denna 
differentiering kan vara inom exempelvis produktkvalitet, distributionskedjor, 
teknologi etc. Företaget arbetar här mot ett brett segment av kunder. Ett företag 
som använder sig av fokus-strategin väljer ett litet smalt kundsegment inom 
branschen och fokuserar helt och hållet på att serva detta segment. Detta kan de 
göra genom att ha låga kostnader eller genom att differentiera sig för att passa 
det lilla segmentet. Inom var och en av dessa strategier kan så en 
marknadsposition uppnås som är starkare än konkurrenternas. (Porter, 1985)  
 
Porter (1985) anser vidare att företaget måste ta ställning för en av ovanstående 
positioneringsstrategier. Om inga tydliga val görs kan inga konkurrensfördelar 
uppnås och företaget blir därmed heller aldrig riktigt lönsamt utan "stuck in the 
middle". I en "stuck in the middle" situation riskerar företaget att förlora sina 
högvolymkunder för att de inte kan erbjuda tillräckligt låga priser och sina 
högmarginella affärer p g a att de inte har lyckats differentiera sig. Det finns 
emellertid två förhållanden under vilka även s k "stuck in the middle"-företag 
kan vara lönsamma. Dessa förhållanden föreligger om företaget verkar inom en 
bransch som har en ovanligt fördelaktig struktur, t ex IT-industrin under 1990-
talet, och/eller om samtliga bolag inom branschen är "stuck in the middle". 
(Porter, 1985) 
 
Även om Porter inte nämner företagets varumärke i sitt resonemang kring 
positionering av ett företag, anser vi att den ovanstående strategin fungerar lika 
bra i detta syfte. Detta då varumärket är det medel genom vilket företaget 
förmedlar sina värderingar och sin identitet till konsumenterna (Randall, 1997, 
Ind, 1997).  

Differentiering

Segment

Låg kostnad

Brett 

Smalt 

Konkurrensfördel
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Melin och Urde (1991) menar att ett företag som redan är etablerat på 
marknaden kan ta hjälp av sitt varumärke såväl för att etablera en ny position 
som att stärka den position det redan har. Med andra ord kan företaget utnyttja 
varumärket för att växa på en redan befintlig marknad. Enligt Melin och Urde 
(1991) finns det ett flertal olika tillväxtalternativ;  
 
• Det första är att skapa ett helt nytt varumärke som inte har funnits innan och 

som ingen kan ha några kopplingar till.  
 
• Ett annat tillväxtalternativ är att använda sig av s k märkesutvidgning, vilket 

betyder att ett varumärke som redan finns på marknaden ger sitt namn till 
andra produkter eller produktkategorier.  

• Märkesevolution är nästa valmöjlighet. Det innebär att ett redan etablerat 
varumärke används som lockbete för att introducera ett nytt. Det tar ofta 
formen av att både det nya och det redan etablerade varumärket är synligt på 
produkten till en början. Allt eftersom tiden går läggs emellertid 
tyngdpunkten mer och mer på det nya varumärket tills det etablerade 
försvinner helt från förpackningen.  

 
• Ytterligare en möjlighet till tillväxt erbjuder ett varumärkesförvärv vilket 

betyder att ett befintligt varumärke köps för att stärka företagets position.  
 
• Det sista alternativet är licensiering. Genom licensiering upplåts ett 

varumärke av dess innehavare till någon annan som då har rätt att använda 
detta namn på sina produkter.  
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44  

EEssttllaanndd,,  IICCAA  &&  NNoorrddeeaa    

Eftersom vi avser att studera ICA Aholds och Nordeas, d v s våra två 
fallföretags, varumärkespositionering på den svenska respektive estniska 
marknaden anser vi att det är viktigt att inleda det empiriska kapitlet med ett 
faktaavsnitt om Estland. Detta då landet än så länge utgör en relativt ny och 
okänd marknad för svenskar. För att ge läsaren en inblick i ICA Aholds och 
Nordeas verksamhet ämnar vi även ge en kort presentation av dessa företag. 
Varje sådan presentation följs sedan av informationen från de intervjuer vi har 
genomfört med respektive företag. Kapitlet är till stor del utformat som kapitlet 
om varumärkesinriktad positionering för att underlätta läsningen men 
uppdelningen är inte definitiv, utan mycket av informationen lappar över och 
går in i varandra.  
 

4.1 Estland  

Estland är med arealen 45 227 km2 det 
till ytan minsta landet av de tre staterna 
Estland, Lettland och Litauen som utgör 
Baltikum. Geografiskt ligger Estland 
mycket bra till och de isfria hamnarna är 
viktiga för handeln med både Ryssland 
och Europa. (Europeiska Unionens 
hemsida, 5 nov 2002)  
 
Landets befolkning på ca 1,4 miljoner 
utgörs till ca 65 procent av ester. Övriga 
är mestadels ryssar som invandrade i 
landet under de sovjetstyrda åren efter 
andra världskriget fram till 
självständigheten 1991. Den ryska 
befolkningen bor till större delen i 
nordöstra Estland. Här är också arbetslösheten som högst och för att åtgärda 
detta samt segregationen genomförs program för arbetsmarknaden och 
integration. (Marknadsplats Östersjön 2002)  

Figur 4.1 Karta över Estland 
(Källa: Ferien.no Hemsida, 10 dec 2002) 
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4.1.1 Ekonomi och levnadsstandard 
 
Sedan självständigheten har det hänt mycket på kort tid med den estländska 
ekonomin. Den i kapitel 1 nämnda övergången från planekonomi till 
marknadsekonomi gjorde att ekonomin satte ordentlig fart. Bland annat en strikt 
valuta- och penningpolitik, frihandel genom slopade handelshinder, privatisering 
och en balanserad budget har hjälpt till i denna uppgång. (Marknadsplats 
Östersjön, 2002) Den ökade handeln med väst har dock satt Estland i en mycket 
exponerad sits och landet är nu mer utsatt för de konjunktursvängningar som 
övriga världen drabbas av (Marknadsplats Östersjön, 2002; Håstad, 2002). 
 
BNP per capita räknat i dagens pris var år 2001 70 794,4 estniska kroons per 
invånare (Statistical Office of Estonias Hemsida, 27 nov 2002). Detta motsvarar 
i dagens valutakurs ungefär 41 094,6 svenska kronor (Oanda.com 
Hemsida, 27 nov 2002). Denna siffra kan jämföras med den svenska BNP per 
capita år 2001 som uppgick till ca 235 000 svenska kronor (Statistiska 
Centralbyråns Hemsida, 30 dec 2002)5. De senaste årens ekonomiska tillväxt har 
sakta men säkert medfört en höjd levnadsstandard i Estland. Främst är det den 
yngre befolkningen och invånarna i större städer som ökningen kommit tillgodo. 
Detta går bl a att se genom den utveckling medellönen genomgått. De senaste 
sex åren har den ökat med nära 142 procent. (Marknadsplats Östersjön 2002) 
 
Estland är ett land som satsar på utbildning och det sista decenniet har 
undervisningssystemet genomgått en stor förändring. Något som satsas mycket 
på är informationsteknologin, vilket har resulterat i att detta finns i läroplanerna 
redan från grundskolan. Ett nytt IT-college för att främja utvecklingen av den 
nya teknologin har också grundats. Precis som i Sverige har Estland en nioårig 
grundskola vilket följs av ett treårigt gymnasium. Därefter kan esterna söka sig 
vidare in på universitet och högskolor. (Marknadsplats Östersjön 2002) I Estland 
var läsåret 2001/2002 4,3 procent av befolkningen registrerad på någon högre 
utbildning (Statistical Office of Estonia Hemsida, 29 nov 2002). Jämfört med 
Sveriges registrerade studenter läsåret 2000/2001 som var 3,7 procent av 
befolkningen är Estlands studerande rätt många (SCB Hemsida, 29 nov 2002).  
 

4.1.2 Att verka i Estland 
 
Följande avsnitt är i sin helhet baserade på Marknadsplats Östersjön (2002). 
 
Arbetsmarknaden domineras till stor del av privata företag samt staten och 
kommunerna. Det är där de flesta jobben finns. År 2001 rankades Estland som 

                                         
5 Siffran baseras på fasta priser med utgångsår 1995 
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den fjärde friaste ekonomin i världen, vilket visar på en relativt gynnsam 
företagspolitik från regeringens sida. Detta då regeringen vill främja företagen 
så att den estländska ekonomin skjuter ytterligare fart. Bland annat så beskattas 
inte vinstdrivande företag så länge de behåller vinsten inom företaget.  
 
Ur juridisk synvinkel spelar det ingen roll om företaget är inhemskt eller 
utländskt utan samtliga företag verkar under samma rättigheter och skyldigheter. 
Aktiebolag är den vanligaste formen av bolag att etablera sig i Estland med, 
även om samma former som i Sverige är tillåtna. Många väljer att börja med 
exempelvis ett representationskontor eller en filial som då ingår i moderbolaget.  
 
Distributionsnätet i Estland har utvecklats mycket sedan 1991. Numera är det få 
men stora grossist- och handelsföretag som specialiserar sig på olika grupper av 
varor. Här, liksom på den övriga marknaden, råder fri konkurrens vilket 
betydligt bidragit till en hårdnad rivalitet. Detta har lett till att de estniska 
företagens konkurrenskraft ökat. 
 

4.2 ICA Ahold AB 

Om inget annat anges baseras detta avsnitt på information insamlad genom 
studier av ICA Aholds hemsida.  
 
ICA Ahold AB är idag Nordens största detaljhandelsföretag, vars främsta 
inriktning är livsmedel. Ägarna består av det holländska livsmedelsföretaget 
Royal Ahold N.V., med en 50 procentig andel, det norska investmentbolaget 
Canica AS, med 20 procent, samt ICA Förbundet Invest AB, som innehar 30 
procent. Det sistnämnda företaget utgör tillsammans med ICA Förbundet en 
medlemsorganisation för alla Sveriges ICA- och RIMIhandlare.  
 
Moderbolaget är placerat i Solna, strax norr om Stockholm, där exempelvis 
staber inom ekonomi, finans, juridik och IT är placerade. Vidare har koncernen 
sammanlagt nio dotterbolag fördelade mellan Sverige, Norge, Danmark och de 
baltiska länderna. Dotterbolagen går under namnen ICA Handlarnas AB, Hakon 
Gruppen AS, ICA Baltic AB, ICA Menyföretagen AB, ICA Banken AB, 
Etos AB, ISO-ICA A/S, Statoil Detaljhandel AS samt Netto Marknad AB.  
 
För att tydliggöra den ekonomiska tillväxten inom koncernen redovisas 
utvecklingen av omsättning per verksamhetsområde mellan åren 2000 och 2001 
i tabellen nedan. Observera att vissa av ovan nämnda dotterbolag har tillkommit 
under 2001, varför de ej finns med i tabellen nedan. 
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Tabell 4.1 Omsättningens utveckling (MSEK) per verksamhetsområde inom ICA Ahold AB 
 

Verksamhetsområde/År 2000 2001 
ICA Handlarnas 37 470 39 220 
Hakon Gruppen 18 821 19 465 
ICA Baltic 723 1 161 
ICA Danmark -  1 585 
ICA Menyföretagen 4 457 4 172 
Elimineringar -128 -305 
TOTALT 61 343 65 298 

 
(Källa: ICA Aholds hemsida, 2 dec 2002) 
 
Bolaget har varit verksamt i Baltikum sedan 1997 och är idag marknadsledande i 
Lettland och rankas som nummer tre i Litauen. För tre år sedan etablerades 
företaget i Estland genom förvärvet av en franchisebutik från dagligvarukedjan 
SPAR. I samtliga baltiska länder heter butikerna RIMI. I dagsläget finns 35 
butiker i Lettland respektive Litauen samt fem i Estland. Vid en jämförelse av 
bolagets verksamhet på de tre baltiska marknaderna befinner sig emellertid ICA 
i en introduktionsfas i Estland. Förväntningarna på en god tillväxt är dock höga i 
Estland. Målet är att bli marknadsledare i hela Baltikum. (ICA Baltics Country 
Manager) 
 

4.3 ICAs informationsbas 

Informationen i detta avsnitt samt 4.4 är indelad i två delar; den estniska 
marknaden och den svenska marknaden. Om inget annat nämns så baseras den 
estniska delen på intervjuer med ICA Baltics Country Manager Christer 
Åkerberg och den svenska delen på intervjuer med ICA Handlarnas 
Marknadschef Teddy Falkenek. 
 

4.3.1 Varumärkena ICA & RIMI  
 
ICA Ahold AB positionerar sig bland konsumenter och konkurrenter med hjälp 
av varumärket ICA på den svenska marknaden och RIMI på den baltiska. 
Orsaken till att företaget har valt att inte använda varumärket ICA i Estland är 
det faktum att norska Hakon Gruppen AS, vid samgåendet med ICA Handlarnas 
AB 1998, redan hade etablerat RIMI på den baltiska marknaden.  
 
Enligt ICA Baltics Country Manager finns det idag en väldigt djup kunskap 
inom ICA Ahold om hur viktigt det är med ett tungt och starkt varumärke. Det 
har emellertid inte alltid varit så. På 1970-talet var ICAs strategi utformad så att 
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varje ICA handlare skulle ta fram sitt eget varumärke, vilket med facit i hand 
påverkade ICA-märket negativt. Sedan ungefär tre år är det dock en självklarhet 
för de flesta ICA handlare inom koncernen att det är ICAs egna varumärke som 
bör användas i kommunikationen med marknaden. Samma sak gäller på den 
baltiska marknaden menar ICA Baltics Country Manager. "Här behövs den 
djupa kunskapen om hur RIMI ska profilera sig genomgående i organisationen."  
(ICA Baltics Country Manager) 
 

Den estniska marknaden 
Varumärket är en viktig resurs för ICA Baltic AB. Inte minst beroende på EU 
inträdet 2004, då gränserna mellan olika marknader inte blir lika tydliga. Detta 
gör att Baltikum kan ses som en enhetlig marknad om några år. ICA Baltics 
Country Manager menar att företaget fram till idag i princip hade kunnat 
använda sig av tre olika varumärken i Estland, Lettland samt Litauen och att det 
kanske till och med hade känts mer naturligt att ha ett lokalt varumärke för varje 
marknad. Som exempel kan nämnas att det tidigare fanns ett norskt 
detaljhandelsföretag vid namn Rema 1000 på den baltiska marknaden. Rema 
1000 var särskilt aktiva på den estniska marknaden. Emellertid lade de ner sin 
verksamhet i Baltikum för ungefär ett år sedan. Vid denna tid hade de tillskansat 
sig ett mycket ogynnsamt rykte. Idag när ICA expanderar i Estland med 
varumärket RIMI så blandar esterna ihop Rema och RIMI, vilket inte är 
gynnsamt för ICA Baltic. Med tanke på detta, menar ICA Baltics Country 
Manager, hade det kanske varit bättre med ett annat varumärke i Estland. 
 
Emellertid anser han att det finns fler fördelar med att ha ett gemensamt namn 
på den baltiska marknaden än det finns nackdelar. I och med ett enhetligt 
varumärke kan ICA Baltic bl a nyttja ett gemensamt inköpsarbete för "private 
labels"6 och utnyttja medier, som exempelvis TV3, vilka täcker hela den baltiska 
marknaden. Vidare har RIMI, som redan nämnts, en stark position på den 
Lettiska och den Litauiska marknaden. Genom att etablera RIMI även i Estland, 
kan företaget utnyttja de investeringar som redan är gjorda i de andra baltiska 
länderna.  
 
”RIMI - märket här i Estland är ett märke som står för ett bra sortiment med en 
personlig service, inte alls prisfokuserad, men med en rimlig prisnivå och med 
bra kampanjerbjudanden.” (ICA Baltics Country Manager) Det faktum att 
RIMI inte är prisfokuserat beror på den hårda konkurrensen från den s k öppna 
marknaden7. Där betalar inte försäljarna moms på sina varor, vilket betyder att 
priserna i princip alltid är lägre än i butikerna. ICA Baltic anser inte att det är 
                                         
6 Varor med ICA Baltics egna varumärken på 
7 En öppen marknad kan liknas vid torghandel. Här finns ett antal bodar som säljer allt från 
grönsaker till kött, fisk, kläder etc. 
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lönsamt att konkurrera med dem utan har istället valt att fokusera på det än så 
länge ganska smala segmentet medel- till höginkomsttagare 
 

Den svenska marknaden 
Varumärket tenderar att bli allt viktigare på den svenska marknaden framförallt 
för att antalet konkurrerande varumärken ökar. Detta gör emellertid att det blir 
svårare att tränga igenom det ökade mediabrus som följer av att fler och fler 
varumärken söker fånga konsumenternas uppmärksamhet. Idag är det därför bra 
att ha något tydligt att hänga upp sitt budskap på. Då kan någon form av 
trovärdighet uppstå och varumärkets värden kan ge en positiv effekt vid 
kommunikationen med konsumenterna. Det är viktigt att förstå att varumärket 
inte bara är en designad logotyp helt utan värden. Varumärket måste även stå för 
någonting för att kunna tränga igenom mediabruset.  
 
ICA söker ladda sitt varumärke med fem kärnvärden; enkelt – det ska vara lätt 
att ta sig till en ICA butik, personligt – detta står de enskilda handlarna i varje 
butik för, modernt – butikerna ska vara modernt utrustade och kännas fräscha, 
inspirerande – det ska kännas inspirerande att handla i butikerna, trygghet – det 
ska vara tryggt att handla varor som t ex kött hos ICA. 
 
Det är framförallt viktigt att de som skapar sortimentet i butikerna och arbetar 
med butikernas utseende känner till och förstår varumärkets värden. Utöver det 
är det givetvis bra om även medarbetarna på marknadsföringsavdelningen har 
kunskap inom detta område, eftersom de ska bekräfta det som frontpersonalen 
förmedlar. "Visst är det viktigt att alla förstår essensen av vad varumärket ska 
stå för. I stora koncerner är det dock sällan det är så. Vi genomför, sedan ett år 
tillbaka, ett program för att alla ska känna till varumärkets innehåll och vad det 
står för."  (ICA Handlarnas Marknadschef) 
 

4.3.2 Objekt = ICA 
 
För att uppnå en stark företagsposition på marknaden är det enligt både ICA 
Baltics Country Manager och ICA Handlarnas marknadschef viktigt att vara 
såväl starkt konsumentfokuserad som att ha en god kännedom om själva 
företaget och dess kultur. Detta för att veta om företaget har förutsättningar att 
leva upp till kundernas förväntningar.  

 
Den estniska marknaden 

I Estland baserar ICA Baltic sin varumärkespositionering bl a på själva 
ägarförhållandet inom bolaget, d v s det faktum att de bedriver kedjeverksamhet, 
samt företagets starka finansiella resurser och management resurser. Dessa 
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faktorer möjliggör en snabb tillväxt av butiker i Baltikum, vilket betyder att 
varumärket RIMI kan få en starkare position bland konsumenterna. 
  

"Vi använder oss av en enhetlig modell för att få så många 
butiker som möjligt framöver som har en verksamhet och ett 
resultat som gör att vi kan fortsätta att öka vår marknadsandel 
och vår volym. Det skulle jag vilja säga är grunden till vår 
verksamhet just nu." (ICA Baltics Country Manager) 

 
Den svenska marknaden 

När ICA finner att de inte har den kompetens inom företaget som krävs för att 
uppfylla konsumenternas behov försöker de hitta andra arbetssätt. Exempelvis 
har ICA gjort den bedömningen att det inte finns förutsättningar inom företagets 
kompetens för att bedriva extrem lågprishandel. Därför har ICA Ahold valt att ta 
bort varumärket RIMI, som förr var deras lågprisalternativ, på den svenska 
marknaden. För att kunna konkurrera med framtida extrema lågprisföretag som 
exempelvis Aldi och Lidl har ICA Ahold istället valt att i en konstellation 
tillsammans med Dansk Supermarked föra in varumärket Netto8 på den svenska 
marknaden. På detta sätt förs kunskap om lågprishandel in i företaget och 
konsumenternas behov tillgodoses.  
 

"…kunskapen om kunden och behovet av extremt lågpris gör att 
vi måste hitta ett annat arbetssätt. Det är därför jag tror att det 
är viktigt att ha kunskap om företaget innan man sätter och 
profilerar sig [sitt varumärke]9." (ICA Baltics Country Manager) 

 

4.3.3 Dagligvarubranschen 
 

Den estniska marknaden 
Etableringen i Estland har genomförts p g a förväntningar om god köpkraft i 
hela Baltikum samt EU inträdet 2004. Dessutom är det ett naturligt komplement 
till verksamheten i Lettland och Litauen. "Åtta miljoner människor som får en 
ekonomisk tillväxt – i det ser vi en möjlighet till lönsam handel." (ICA Baltics 
Country Manager) 
 
ICA Baltics Country Manager anser att branschen befinner sig i en ovanlig 
situation på den estniska marknaden idag. I princip all utveckling har skett under 
de senaste fem åren. 1999 ägde ungefär 50 procent av all konsumtion rum på 
öppna marknader. Tre år senare sker bara 25 procent av handeln där och 
dessutom har ett antal företag med västerländsk profil vuxit upp. "Det betyder 
                                         
8 De första Netto butikerna öppnades i maj 2002 och är lokaliserade till södra Sverige.  
9 Författarnas anmärkning 
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att det är en nästan osannolik konkurrens där det växer upp ett par butiker i 
månaden. Då gäller det att hitta de rätta lägena i den marknaden, man pratar 
om location. Location är absolut viktigast. Nummer två i branschen är att […] 
kunna sina konsumenter, deras kundbeteende, deras köpkraft, de olika kulturer 
som finns här. Med 40 procent ryssar […] så måste du känna till deras kultur 
och vanor så att du kan anpassa ditt sortiment och kan hitta den prisnivå som 
gör att du blir attraktiv och kan hitta en effektiv butiksoperation. Det är de […] 
nyckelfrågorna som alla bör jobba med här. Den som är mest professionell på 
de här […] punkterna […] kommer att lyckas." (ICA Baltics Country Manager) 
 
Tillväxttakten på den baltiska marknaden är mycket god, med en BNP tillväxt 
på 5 till 6 procent. 
 
Kommunerna i Estland ser positivt på att de gamla öppna marknadsplatserna 
från sovjettiden ersätts med moderna Supermarkets. Detta gör att de inte utgör 
något hinder för nyetableringar i Estland. Sedan självständigheten för tio år 
sedan var det främst ETK - den estländska konsumentkooperationen - som tog 
över de gamla ryssbutikerna. ETK är fortfarande, till antalet butiker, den 
dominerande aktören inom dagligvaruhandeln i Estland. Dock är flertalet butiker 
gamla och inte alls 2000-talsmässiga. De största och mest tidsenliga butikerna 
heter Maksimarket och är sex till antalet. De är mellan 2000 till 4000 
kvadratmeter i säljyta. ETK har dessutom ett samarbete med finska 
kooperationen SOK. Deras butiker heter Prisma och är traditionella 
stormarknader på mellan 4000 och 8000 kvadratmeter säljyta. Butikerna finns i 
Tallinn och är fyra till antalet.  
 
Finska konkurrenten Kesko liknar ICA i Sverige till organisationen och finns 
representerade i Estland genom två butiksprofiler. Dels genom uppköpet av en 
lokal lågpriskedja som heter Sästumarket. De liknar i mångt och mycket Lidl 
som kommer till Sverige under våren 2003 och för endast cirka 1000 artiklar i 
sortimentet. Kesko har idag 45 butiker under namnet Sästumarket, vilka är s k 
supermarkets med en säljyta på mellan 1500 och 2500 kvm. De finns över hela 
landet och är omtyckta av kunderna, då de har en mycket låg prisnivå.  
 
Dessutom har Kesko etablerat ett antal hypermarkets10 vid namn Citymarkets i 
Tallinn samt en butik i Pärnu. Den senast öppnade butiken är en hypermarket på 
8000 kvm och med ett fullstort sortiment som liknar Prismas. Detta sortiment 
inkluderar även ett komplett s k Nonfood-sortiment med ett stort djup i textil 
ock konfektion. Idag finns fyra Citymarkets i Estland.  
 
                                         
10 En hypermarket är ungefär som Coop Forum och ICA Maxi stormarknad, d v s butiker med 
en säljyta på över 6000 kvadrat.  
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En lokal supermarketkedja med idag nio butiker är den återstående aktören på 
den estniska marknaden. Namnet är Selver och har butiker mellan 1000 och 
2500 kvm. Det är butiker som främst vänder sig till medel- och överklassen. De 
har ett bra sortiment men en ganska hög prisnivå. Vidare har finska Stockman 
ett varuhus i centrala Tallinn med en livsmedelsavdelning på cirka 1000 kvm. 
Dessa konkurrenter undersöks noga. Det är viktigt att ha så mycket kunskap som 
möjligt om bl a deras nyckeltal och omsättning för att tyda trender och 
förändringar inom branschen. På detta sätt kan ICA Baltic utforma planer 
avseende vilka åtgärder som är nödvändiga i framtiden gällande etableringar och 
liknande. 
 

"Mitt rum är fyllt av kartor; över Tallinn och över hela Estland. 
Här har jag fullständig kontroll över vad våra konkurrenter gör, 
var och när de etablerar sig någonstans. " (ICA Baltics Country 
Manager) 

 
För att få information om konsumenterna använder sig ICA Baltic dels av sina 
medarbetare, vilka kan sitt land och dess traditioner. Vidare använder de sig av 
nyckeltal från branschen för att utröna lokala förväntningar på bl a sortimentet. 
Dessutom nyttjas ICA Aholds kompetens vad gäller marknadsundersökningar 
samt all offentligt statistik om köpkraft och liknande.  
 
Segmentet medel- och höginkomsttagare som RIMI vänder sig till är inte stort. 
Tillväxten är visserligen god i hela Baltikum men den breda massan har 
fortfarande för låg inkomst och därmed för låg köpkraft för att marknaden ska 
vara riktigt lönsam. ”Det är för att vi är med på en marknad ganska tidigt. Min 
bedömning är att den riktiga tillväxten i köpkraft kommer under åren 
2005/2006. Då kommer medelinkomstklassen att öka." (ICA Baltics Country 
Manager) 
 
Både leverantör- och producenttillgången är god i de baltiska länderna. ICA 
Baltic använder sig av en blandning av inhemska och internationella 
leverantörer. Vidare menar ICA Baltics Country Manager att det finns en myt 
om Baltikum som säger att det inte finns några varor att tillgå där, vilken bör 
dementeras. Här finns minst lika mycket varor som i Sverige.  
 
Konkurrensen på den estniska och svenska marknaden skiljer sig kraftigt åt. Den 
svenska marknaden har uppnått en mättnad. Tillväxten är liten och företagen 
slåss om tiondelsprocent i marknadsandel. I motsatts till detta finns det i Estland 
en stor tillväxtpotential i det faktum att konsumenterna i dagsläget till stor del 
handlar på de öppna marknadsplatserna. Dessa marknader har inte möjlighet att 
erbjuda samma sortiment som de nya västerländska dagligvarubutikerna.   
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Den svenska marknaden 
ICA definierar sin marknad som den totala försäljningen av dagligvaror som 
sker i Sverige, vilket inte enbart inkluderar livsmedelsbutiker utan även 
torghandel, tobaksbutiker, blomsterhandlare och dylikt.  
 

"Vi försöker definiera vår bransch såsom branschen har 
definierat den sedan 1969 när den träffades tillsammans och 
drog upp riktlinjer för hur den skulle se ut. I den definitionen 
ingår Pressbyrån […]. Vi skulle dock vilja vidga det här 
begreppet lite till. En av de större konkurrenterna idag är allt 
uteätande på restauranger, d v s allt ifrån Sibyllakiosken till den 
fina krogen på gatan. Alla som slåss om måltiderna är ju våra 
konkurrenter egentligen." (ICA Handlarnas Marknadschef) 

 
ICA satsar mycket på att försöka möta konkurrensen även inom 
snabbmatssektorn. Idag erbjuder vissa butiker snabbmat. Detta är dock än så 
länge på prov, men de hoppas på att kunna lansera detta koncept på bredare 
front inom en tvåårsperiod.  
 
ICAs huvudkonkurrenter är Coop, Axfood och Bergendals. Utöver dessa finns 
även den tyska lågpriskedjan Lidl som kommer att öppna sina första butiker i 
Sverige under våren 2003. ICA är etta på marknaden med en andel på 35 
procent11. Därefter följer Coop och Axfood som har en marknadsandel på 
mellan 20 och 25 procent vardera. 
 

"Vi har olika konkurrenter i olika delar av landet. Det finns 
områden där vi inte har några konkurrenter alls. I glesbygden 
står vi t ex för ungefär 75 procent av dagligvaruförsörjningen. 
Där har konkurrenterna lämnat marknaden sedan många år 
tillbaka. […] men det är tydligen ok att vi har stora 
marknadsandelar där. Det är ingen som slår på oss för det." 
(ICA Handlarnas Marknadschef) 

 
De konkurrensdrivande faktorerna inom den svenska dagligvarubranschen är 
1) Det geografiska läget, 2) Priset, 3) Sortimentsammansättningen, vilken måste 
motsvara kundernas önskemål, 4) Fräschören och fyllnadsgraden på sortimentet, 
5) Rena och snygga butiker 
 
I syfte att söka påverka de konkurrensdrivande faktorerna arbetar ICA 
långsiktigt med att försöka få nya lägen till sina stormarknader och 
                                         
11 Författarnas anmärkning: Denna procentandel är emellertid omdiskuterad, då vissa anser att ICA avsiktligt 
räknar med så många enheter som möjligt i branschen för att få ner marknadsandelen under konkurrensverkets 
godkännandenivå. (jfr Wahlberg, 28 okt 2002; 7 okt 2002) 
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lågprisbutiker i de områden där de anser sig har glest med etableringar. Idag har 
ICA ca 1800 s k geografiska lägen. "I Stockholm har vi t ex bara 23 procent i 
marknadsandel. Den vill vi öka." (ICA Handlarnas Marknadschef) För att kunna 
realisera detta måste ICA emellertid arbeta mot, i det här fallet, Stockholms 
kommun. Sveriges kommuner besitter nämligen ett s k planmonopol, vilket 
innebär att de har beslutanderätten avseende hur marken i kommunen används, 
vare sig de äger den eller inte. Detta gör att det är relativt svårt att etablera sig på 
den svenska marknaden idag. "Anser kommunen att de har tillräckligt med 
livsmedelsbutiker i området så ger de inte plats för några nya enheter. I de fall 
det gäller ICA så får vi försöka övertyga kommunen om att de bör ändra sig. 
Den processen kan ta fem eller tio år. […] Vi har t ex bett i fem år om sju nya 
platser för stormarknader i Stockholmsområdet, vilket skulle driva ner 
konsumentprisnivån, men det händer ingenting." (ICA Handlarnas 
Marknadschef) 
 
Utöver detta arbetar ICA med att söka påverka leverantörernas priser så att de 
blir lägre. "En intressant aspekt på det här är att under en tioårsperiod har 
livsmedelsprisindex varit konstant medan konsumentprisindex har ökat. Det är 
alltså andra varor än just livsmedel som har gjort att konsumentprisindex stiger. 
[…] Sedan vet jag inte om det är bra att säga att det har legat still heller. Det 
kanske borde ha sjunkit. Vi gör i alla fall allt för att hålla tillbaka prisökningar 
från våra leverantörer. (ICA Handlarnas Marknadschef) 
 
ICA har ungefär 1500 leverantörer, varav endast fem står för 40 procent av 
försäljningen. ICA Handlarnas Marknadschef menar att dessa fem har mycket 
stor makt över prissättningen inom branschen. De är även huvudleverantörer till 
Coop och Axfood. Flera av leverantörerna är monopolister eller oligopolister 
inom sina olika sortiment och varugrupper. Till exempel Danisko, ett danskt 
sockerbolag, har 100 procent av sockermarknaden i Sverige. "Det finns flera 
sådana exempel där en leverantör ensam står för kanske 60, 70 eller 80 procent 
av den totala försäljningen i den varugruppen. I jämförelse med detta är även 
50 procent i marknadsandel lite när det gäller förhandlingskraft. Så visst, 
leverantörsdelen är ett rätt komplext område." (ICA Handlarnas Marknadschef) 
 
För att öka sin förhandlingskraft har ICA gått ihop med holländska Ahold. 
Ahold äger, som nämnts tidigare, 50 procent av aktierna i ICA Ahold AB. På så 
sätt ökar förhandlingskraften även gentemot stora multinationella leverantörer. 
Idag förhandlar ICA på relativt många nivåer; en europeisk nivå, en nordisk 
nivå, en svensk nivå och en nivå med alla de olika affärsområdena som finns 
inom ICA.   
ICA rankas som nummer ett av kunderna på den svenska marknaden, vilket syns 
bl a i varumärkesundersökningar. "Vi har sett att kunderna generell sett är mer 
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nöjda med ICA butikerna än vad de är med våra konkurrenters butiker." (ICA 
Handlarnas Marknadschef) 
 
ICAs målgrupp utgörs av hela Sveriges befolkning, men de premierar de trogna 
kunderna. "Vi är intresserade av allt från lågpriskunder och familjer till kunder 
vars barn har flugit ur hushållet och som har tid att unna sig både det ena och 
det andra." (ICA Handlarnas Marknadschef) Då det till 80 procent är kvinnor 
mellan tjugofem och fyrtionio år som står för hushållsinköpen i Sverige, väljer 
emellertid ICA att rikta sin tv reklam till detta något snävare segment. Denna 
indelning är nödvändig för att avgöra i eller mellan vilka program 
reklamspottarna får mest uppmärksamhet. "Då väljer vi program som är riktade 
till kvinnor hellre än exempelvis ett motormagasin." (ICA Handlarnas 
Marknadschef) 
 
De svenska kundernas ekonomiska situation blir allt mer pressad ju längre 
lågkonjunkturen håller i sig. Det görs inte lika mycket kapitalinvesteringar som 
tidigare och själva debatten kretsar mycket kring pris. Även om inte alla hushåll 
har det generellt sämre ekonomiskt så tror ICA Handlarnas Marknadschef att 
diskussionen kring matpriser kommer att leda till att kunderna utvecklar en allt 
större prismedvetenhet. Den rådande lågkonjunkturen påverkar emellertid inte 
matkonsumtionen i lika stor grad som annan handel. Det som förändras är 
konsumenternas val av produkter. Under en lågkonjunktur handlas mer 
lågprisprodukter och färre gourmetprodukter.  
 
Lågkonjunkturen medför även en annan aspekt, vilken gynnar 
livsmedelsindustrin. I dåliga tider tenderar hushållen att spara pengar och skjuta 
större inköp på framtiden. Detta betyder att konsumenterna i praktiken har "mer 
likvida medel i plånboken", vilket gör att det finns mer utrymme för inköp av 
mat. 
 

"Det syns inte lika mycket om man spenderar pengarna på saker 
som kostar tio, tjugo eller femtio kronor styck, vilket livsmedel 
kanske gör, än om man spenderar dem på något som kanske 
kostar tretusenfemhundra eller sjutusen kronor. Sparsamheten 
gynnar oss ur den aspekten." (ICA Handlarnas Marknadschef) 

 
Tillväxttakten på den svenska dagligvarumarknaden är relativt låg. Totalt ökar 
livsmedel med 2 till 3 procent i år. Det kan i och för sig tyckas vara ganska stora 
tal eftersom det rör sig om stora volymer. Sammanfattningsvis är dock livsmedel 
en bransch som inte rör sig särskilt mycket, varken uppåt eller neråt. Emellertid 
finns det potential för att sälja mer och framför allt konkurrera mer på den 
svenska marknaden.  
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4.4 ICAs varumärken som konkurrensmedel  

Den estniska marknaden 
Enligt ICA Baltics Country Manager underlättar en stark position varje ny 
butiksetablering. "Om vi ska gå in i t e x Tartu, vilket ligger 15 mil från Tallinn 
så finns det inte någon där som vet vad RIMI står för. Då måste vi bygga 
marknaden från grunden. I Tallinn så finns vi på fyra håll, vilket underlättar 
kommunikationen. Det betyder att vi inte behöver vara basic när vi går ut i 
radio med reklam. Med en stark position på marknaden skulle vi kunna nyttja en 
effektivare marknadsföring. Nu måste vi börja med att öka kännedomen om oss 
innan vi kan börja känna av några fördelar med en stark position." (ICA Baltics 
Country Manager) 
 
ICA Baltic AB har inte gjort några undersökningar vad gäller kundernas 
uppfattning och ranking av varumärket RIMI i Estland. ICA Baltics Country 
Manager menar dock att om de skulle göra en i områdena runt företagets 
huvudbutiker så skulle de hamna på en bra nivå.  

 
"Jag har ingen marknadsundersökning på det. Jag har mer en 
intuition om förhållandet i de områden där vi har våra butiker. 
Enligt min uppfattning rankas vi bland de tre bästa. I och med att 
jag inte har statistiskt underlag för att svara på det här så är det 
bättre att jag är objektiv och säger att vi ligger bland de tre 
bästa." (ICA Baltics Country Manager) 

 
ICA Baltics Country Manager anser att det är viktigt att sträva efter en bra 
positionering hos konsumenterna. Samtidigt betonar han att han är medveten om 
att ICA Baltic först behöver hitta en lägsta standardnivå i butiksdriften som 
innebär att hundra procent av kunderna är nöjda innan en topposition kan bli 
verklighet. När butiksdriften är säkrad kan fokus övergå till att kommunicera 
företagets starka sidor även på andra sätt. Då vill ICA Baltics Country Manager 
lyfta fram företagets medarbetare. "Det är alltså de mjuka värdena, att trivas i 
butiken som är viktiga. Vi ska inte vara en rå lågprisbutik där det enbart är 
fokus på priset. Vi vill alltså åstadkomma trivsel, bra bemötande av kunniga 
medarbetare. Det tror vi är vår profil. Det kommer med åren nu. Jag bedömer 
att det kommer att ta ungefär två år att arbeta in det här med butiksdrift och 
kundbemötande. Därefter kan vi försöka bygga varumärket efter de här 
faktorerna så att det bli lättare för kunden att välja RIMI." (ICA Baltics Country 
Manager)
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Att påverka konsumenterna via TV reklam anser ICA Baltic för närvarnade vara 
för dyrt i Estland. Däremot ses medier som täcker hela Baltikum, t ex TV3 som 
en framtida möjlighet.   
 
Vid etableringen i Estland köpte ICA Baltic AB upp en befintlig butik belägen i 
Tallinns gamla stadsdel. Ryssarna lät finländarna bygga denna butik i 
västerländsk stil lagom till Olympiaden i Moskva 1980. Detta då seglingarna 
under spelen hade förlagts till Tallinn och ryssarna ansåg att staden kunde 
behöva moderniseras och fräschas upp inför detta evenemang. "När vi köpte den 
butiken hade det inte investerats ett ruttet lingon i den på tjugo år. Vi valde att 
köra den vidare i det skicket ytterligare ett tag. Först i år öppnade vi butiken 
under varumärket RIMI supermarket. Så vi valde att inte branda den förrän nu." 
(ICA Baltics Country Manager) 
 
Skälen till att ICA Baltic valde att inte sätta sitt eget varumärke, RIMI, på den 
första butiken i Estland redan vid köpet är flera. Det befintliga varumärket var 
etablerat bland ortsbefolkningen och bland de finländare 12som besökte Tallinn 
via färjetrafiken. Vidare ansåg ICA Baltic att köpet i sig hade medfört stora 
kostnader. Att byta varumärke skulle enligt ICA Baltics Country Manager 
förmodligen kosta tio miljoner till. Detta var inte ekonomiskt möjligt vid den 
tiden.  
 
ICA Baltics första butik i Estland drevs ensam fram tills för ett och ett halvt år 
sedan, då ytterligare en RIMI supermarket öppnades. Idag har ICA Baltic, som 
tidigare nämnts, fem stycken RIMI supermarkets i Estland, varav fyra stycken i 
Tallinn. Den femte är placerad 15 mil mot den ryska gränsen, mot Narva hållet.  
 
Orsaken till att ICA Baltic valde att använda varumärket RIMI är att ICA Ahold, 
genom ett styrelsebeslut, bestämde sig för att satsa på ökade marknadsandelar i 
Baltikum. "Då måste vi också branda oss. Vi har valt att branda oss i hela 
Baltikum med RIMI och följdriktigt nu när vi expanderar så gjorde vi om den 
gamla butiken till en RIMI." (ICA Baltics Country Manager) 
 

Den svenska marknaden 
ICA Handlarnas Marknadschef anser att konsumenterna genomgår en s k 
godkännandeprocess i samband med företagens varumärkeskommunikation. 
Medgivandet är emellertid inte ett medvetet val hos konsumenten, utan de 
varumärken denne tror på och känner för når helt enkelt lättare fram i 
mediabruset. "Det du har givit din tillåtelse till, det är lite enklare att ta till sig 
också. Det har både högre trovärdighet och det slinker igenom din hjärnas 

                                         
12 År 2000 övernattade 539 708 finländare i Tallinn, vilket kan jämföras med det totala antalet utländska 
övernattningar samma år som uppgick till 908 257.  (Staden Tallinns Hemsida, 27 dec 2002)  
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kontrollfunktioner mycket snabbare, vilket gör att det är ok för dig att läsa det."  
(ICA Handlarnas Marknadschef) 
 
Det här handlar framförallt om de varumärken som konsumenten tycker är bra 
och som är relevanta just för denne. Vid studier av hur konsumenter tar till sig 
den reklam som kommer i brevlådan varje vecka har det noterats att den 
omedvetna sållningen sker oerhört snabbt. "Om det inte är något som känns 
relevant för dig [d v s konsumenten]13 så spelar det ingen roll om det är 
jättestarka varumärken i bunten eller inte. Du slänger reklamen ändå utan att ta 
till dig den eller ens reflektera över att ha sett den." (ICA Handlarnas 
Marknadschef) Därför är det mycket viktigt att tillhöra de varumärken som har 
tillåtelse att tränga igenom hos de allra flesta kunder. Det är framför allt av den 
här anledningen som ICA arbetar mycket med varumärket. ICA Handlarnas 
Marknadschef tror inte att mediabruset kommer att minska under de närmaste 
tio åren, tvärt om. Därför är det viktigt att positionera varumärket mentalt hos 
konsumenterna. 
 
Det föreligger emellertid en risk i att överkommunicera sitt varumärke. Då kan 
konsumenterna tröttna på det. Dessutom kan en för intensiv användning av 
varumärket resultera i att en otydlig bild av företaget förmedlas till 
konsumenterna. "Om man förekommer samma vecka på många olika ställen 
med olika budskap, så kommer dels inte det budskap man vill trycka på fram 
riktigt och dels så skapar man en otydlighet tack vare det här." (ICA Handlarnas 
Marknadschef) Med ett tidsperspektiv på två år, studerar ICA hur de ska kunna 
minska användandet av sitt varumärke. "Det finns precis över allt och det är 
onödigt. Vi har en överspendering i kontaktkostnad mot er kunder." (ICA 
Handlarnas Marknadschef) 
 
Vid utvecklingen av varumärkesstrategier utgår ICA i huvudsak från kunden. De 
anser att det är viktigare att undersöka vilka behov kunden har idag samt att 
prognostisera framtida behov än att studera konkurrenternas agerande.  
 
För att kunna förutspå konsumenternas behov i framtiden har ICA genomfört en 
studie som de kallar "Morgondagens måltidskonsument". Denna visar ett antal 
olika möjliga scenarion om hur det kommer att se ut i Sverige om tio år, vilka 
typer av trender som förekommer då och hur kundens konsumtionsvanor ser ut. 
"Sådana studier ger oss mer än att fokusera på konkurrenterna. Det enda vi kan 
titta på hos konkurrenterna är hur de faktiskt agerar idag, precis just nu och hur 
de har gjort historiskt i tiden. Det säger ju egentligen ingenting om hur de 
agerar framåt." (ICA Handlarnas Marknadschef) 
 

                                         
13 Författarnas anmärkning 
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Strategimässigt har ICA varken valt ett riktigt lågpriskoncept eller någon typ av 
differentiering för att attrahera kunder. "Vi är både och, vi har ett 
lågpriskoncept, men vi har inte det lägsta priset på marknaden, vi har inte heller 
någon riktig saluhallsmiljö. Man kan säga att vi är main stream." (ICA 
Handlarnas Marknadschef) 
 

4.5 Nordea  

Följande stycke bygger, om inget annat anges, på information från Nordeas 
hemsida. För att lättare urskilja vilken sida informationen är hämtad ifrån har vi 
givit varje sida en bokstav, vilken visas inom parantes. Denna bokstav går sedan 
att återfinna i källförteckningen under rubriken Nordeas hemsida där den visar 
på den fullständiga URL-adress till vilken vi hänvisar. 
 
Nordeakoncernen erbjuder sina kunder lättillgängliga finansiella tjänster och 
lösningar (Nordeas Hemsida, 27 nov 2002, a) genom tre affärsområden: Retail 
Banking, Corporate and Institutional Banking och Asset Management & Life. 
Varje affärsområde är självt ansvarig för bl a finansiellt resultat, kundrelationer, 
distribution och produkter. (Nordeas Hemsida, 27 nov 2002, b) Inom det område 
som koncernen är verksam har den flest kunder, 9,7 miljoner privatkunder och 
1 miljon företagskunder, vilka servas av 1245 bankkontor i Norden och 
Östersjöområdet (Nordeas Hemsida, 27 nov 2002, c). Koncernen finns dessutom 
representerat i ytterligare 18 länder (Nordeas Hemsida, 27 nov 2002, e) Nordea 
har en balansomslutning på cirka 252 miljarder euro (Nordeas Hemsida, 27 nov 
2002, c). 
 
Det som senare genom diverse sammanslagningar skulle komma att kallas 
Nordea var från allra första början två banker, PK-banken och Nordbanken, som 
1990 gick ihop och tog namnet Nordbanken. 1997 slogs den ledande 
finanskoncernen i Finland, Merita Bank, ihop med Nordbanken och tillsammans 
fick de en stark ställning i bådas hemländer samt i Östersjöregionen. Tre år 
senare gick de båda bankernas ägarbolag samman och den nya nordiska 
koncernen fick namnet Nordea, under vilket all verksamhet numer bedrivs. 
(Nordeas Hemsida, 27 nov 2002, d) Under årens lopp har flera banker köpts upp 
och även de danska och norska bankerna Unibank och Christiania Bank og 
Kreditkasse (K-bank) hör till Nordeakoncernen. (Nordeas Hemsida, 27 nov 
2002, f) Nordea har i Sverige en marknadsandel på 20 procent och det är även 
här som koncernen är noterad på börsen. Huvudkontoret ligger i Stockholm. 
(Nordeas Hemsida, 27 nov 2002, c)  
 
Koncernen är stor i Östersjöregionen, vilket inkluderar de tre baltiska länderna. 
Ursprungligen var det Merita Bank som hade verksamhet i de tre länderna, men 
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i och med fusionen med Nordbanken kom verksamheten att inkluderas i Merita 
Nordbanken. Estland var första land att få Merita Bank 1992, Lettland följde år 
1997 och Litauen kom först under år 2000. Intressant är att Nordea fortfarande 
är den enda utländska bank som har kontor i Lettland. (Nordeas Hemsida, 31 
dec 2002, g, h) 
 
Till Estland kom den finska banken Union Bank of Finland som nämnts redan 
1992, då banken öppnade upp ett representationskontor där. De ville följa sina 
finska kunder som mer och mer förlade en viss del av sin verksamhet dit bland 
annat p g a lägre löner. När sedan Union Bank of Finland slogs ihop med Merita 
Bank i en finsk bankfusion valde den nya banken Merita Bank att utvidga 
verksamheten och gjorde om det estniska kontoret till ett filialkontor. Detta då 
ett representationskontor inte får bedriva bankverksamhet utan bara fungerar 
som rådgivare. När sedan Merita och Nordbanken gick ihop med de ovan 
nämnda bankerna införlivades den estniska verksamheten i Nordea. (Nordeas 
First Vice President Retail Banking Poland and the Baltic Countries) 
 
I Estland har Nordea nu fyra kontor och tre servicecentra utspridda över landet. 
Samtliga tre av Nordeas verksamhetsområden är tillgängliga för de estländska 
kunderna, som är både inhemska och utländska företag samt privatkunder. 
(Nordeas Hemsida, 27 nov 2002, e)  
 

4.6 Nordeas informationsbas 

Precis som i avsnittet om ICA är informationen under denna rubrik och under 
rubrik 4.7 indelat i två delar; den estniska marknaden och den svenska 
marknaden. Den första delen om den estniska marknaden baseras på en intervju 
med Nordeas First Vice President Retail Banking Poland and the Baltic 
Countries (hädanefter kallad FVP Poland and the Baltics) Heikki Viitanen. Den 
svenska delen baseras likaledes på en intervju med Nordeas Assistant Brand 
Manager Malin Andersson. 
 

4.6.1 Varumärket Nordea 
 
Som nämndes i inledningen har banken som nu heter Nordea genomgått ett antal 
fusioner med andra banker för att nå den position som banken har idag. Detta 
har också medfört ett antal namnbyten genom åren, vilket givetvis påverkat 
företaget sett ur ett kundperspektiv eller som Nordeas FVP Poland and the 
Baltics uttrycker det: ”det är inte bra i branding- och varumärkessammanhang 
om man ändrar namn med två års mellanrum”. Numera har företaget emellertid, 
som nämnts i inledningen, ett gemensamt namn i samtliga länder i vilka det är 
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verksamt. Efter alla fusionerna kom företagets ledning fram till att ”man ville 
välja ett helt nytt namn som skulle stå för nya värderingar och då valde man 
Nordea som kommer från Nordic ideas. Det ska ge en hint om att vi utnyttjar 
nordiska tankar och samarbetar med varandra; vi tillämpar en best-practice där 
vi drar nytta av varandras erfarenheter. Den blåa färgen i namnet ska stå för 
vattnet som sammanfogar de olika länderna där Nordea finns representerat. 
Företagssymbolen ska stå för ett segel som visar att vi är på väg mot 
framtiden.”(Nordeas Assistant Brand Manager) 

 
Den estniska marknaden 

Enligt Nordeas FVP Poland and the Baltics är varumärket något som är mycket 
viktigt för banken. De vill att kunderna till hundra procent ska kunna lita på dem 
och att de ska ha förtroende för det banken säljer. Detta uppnås bäst genom en 
väl fungerande kommunikation. ”I och med att vi kan kommunicera vårt 
varumärke bra så innebär det också att vi har kunnat kommunicera det så att 
våra kunder får uppfattningen att det här är en bra bank som man kan sätta sina 
pengar i och som man kan låna från.” (FVP Poland and the Baltics) 
 
Att banken verkar i flera länder gör varumärket extra viktigt då det ena landets 
göromål kan påverka varumärkets rykte i ett annat land. Nordea är på så sätt 
beroende av att alla länderna har samma tänkande. I Estland betyder det att ett 
misstag som de gör kan förstöra för Nordea i Sverige och vice versa. Därmed 
menar Nordeas FVP Poland and the Baltics att ett långsiktigt tänkande i 
varumärkessammanhang är betydelsefullt då kortsiktiga beslut snarare kan 
stjälpa än hjälpa om de sedan visar sig vara fel. 
 
I Estland menar Nordeas FVP Poland and the Baltics att Nordeas varumärke är 
ganska så välkänt, speciellt vid en jämförelse med hur det ser ut i Lettland och 
Litauen. Detta beror till större delen på att esterna har ett större intresse i Finland 
och de övriga nordiska länderna än vad de andra baltiska staternas invånare har. 
Därmed känner esterna också till mer om Nordea. Men trots detta är Nordeas 
FVP Poland and the Baltics inte nöjd med kännedomen om varumärket i dag. 
”Vi måste ytterligare förstärka det så att alla i de här länderna vet vad Nordea 
är.” (FVP Poland and the Baltics) 
 
Även om Nordeas FVP Poland and the Baltics var något osäker på varumärkets 
bakomliggande värden framgick det att varumärket bland annat står för 
företagets corporate values, vilka är desamma för hela Nordea i alla länder. 
Speciellt viktiga är de skandinaviska värdena som Nordea ska förmedla. Dock är 
dessa något svåra att föra fram i de forna sovjetländerna för att de är aningen 
”djupa” (FVP Poland and the Baltics). Ett ständigt arbete pågår emellertid med 
att stärka varumärkets ställning och förbättra medvetenheten om varumärket i 
Estland. 
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Den svenska marknaden 
Precis som Nordeas FVP Poland and the Baltics menar Nordeas Assistant Brand 
Manager att varumärket är ytterst viktigt för ett företag idag. I och med Nordeas 
tidigare namnbyten måste nu banken vara än tydligare i hur de kommunicerar 
sitt varumärke i Sverige så att kunderna förstår vad det nya Nordea 
representerar. Det är också betydelsefullt i och med att nya aktörer hela tiden 
kommer in på marknaden.  
 

”De värderingar som vi har idag är tre grundvärderingar. Vi ska 
skapa värde för både personal och kunder, vara innovativa och 
skapa frihet och möjligheter. Det ska genomsyra alla kampanjer 
som vi går ut med.” (Assistant Brand Manager) 
  

I dessa värderingar försöker också banken i Sverige att införliva Postgirots 
värderingar eftersom detta företag från och med slutet av december i år juridiskt 
blir en del av Nordea Sverige. ”Postgirot stod för väldigt starka funktionella 
värden hos sina kunder bl a att det var enkelt, pålitligt och tillgängligt. Och det 
är någonting som vi försöker bevara.” (Assistant Brand Manager) 
 

4.6.2 Objekt = Nordea 
 

Den estniska marknaden 
En stark företagspositionering är viktigt att ha på den estniska marknaden och 
enligt Nordeas FVP Poland and the Baltics är detta något som Nordea till ganska 
stor del åtnjuter. Ett exempel på det är att den estniska motsvarigheten till 
Dagens Industri ringer Nordea Estland för att höra deras åsikt om olika saker, 
vilket Nordeas FVP Poland and the Baltics tycker visar på att de anses vara ett 
företag som inger förtroende och har kunskap.   
 
Enligt Nordeas FVP Poland and the Baltics baseras mycket av positioneringen i 
Estland på det faktum att samtliga anställda i organisationen, från ledningen till 
dem som träffar kunderna, ska vara medvetna om vad företaget står för. Med 
andra ord är varumärket en viktig del i att få en stark position. 
 

”Vi har lagt ner mycket arbete och mycket möda för att göra […] 
Nordea brand bra och ge en känsla till våra medarbetare så att 
de, när de träffar våra kunder kan […] säga vad Nordea går 
för.” (FVP Poland and the Baltics) 

 
Detta menar Nordeas FVP Poland and the Baltics också speglas i det faktum att 
Nordeas sökta positionering i Estland inte skiljer sig från den positionering som 
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övriga Nordealänder söker. Tyngdpunkten på de tjänster som erbjuds varierar 
något men samtliga tjänster finns tillgängliga i alla länder.  
 

Den svenska marknaden 
Nordeas Assistant Brand Manager hyser samma åsikt om företagspositionering 
som Nordeas FVP Poland and the Baltics, vilken är att en stark positionering 
ofta medför fördelar. Detta eftersom det ”inte alltid är ett pris eller en förmån 
som gör att kunder väljer den ena eller den andra produkten”. (Assistant Brand 
Manager) 
 
Eftersom Nordea finns under samma namn i Sverige som i övriga länder anser 
Nordeas Assistant Brand Manager att en i alla länder gemensam 
företagspositioneringen är väsentlig. Emellertid är det inte alltid värderingarna 
som företaget försöker förmedla som gör företagets produkter intressanta för 
kunderna. ”Det kan vara så att folk köper deras produkt för att de vill uppfattas 
på ett visst sätt eller att de tycker att de har en bra uppfattning om deras 
varumärke.” (Assistant Brand Manager)  
 
Enligt Nordeas Assistant Brand Manager spelar attityd och image en viss roll i 
företagspositioneringen, men det kan lika gärna vara så att kunden har 
förtroende för produkten som gör att denne väljer företaget.  
 

4.6.3 Bank- och finansbranschen 
 

Den estniska marknaden 
Den estniska banksektorn är relativt liten. ”Jämfört med Sverige så är den nog 
mindre än alla bankaffärer i Stockholm. Detta beror till större delen på att 
landet är så litet till invånarantalet, bara 1,5 miljoner invånare.” (FVP Poland 
and the Baltics) Som det ser ut idag har de flesta av de ester som är i behov av 
ett bankkonto redan införskaffat ett. Nordeas FVP Poland and the Baltics är lite 
osäker på några direkta siffror men menar att nog nästan alla av den estniska 
befolkningen har ett konto hos någon bank.   
 
Ekonomiskt sett går det just nu ganska bra i de baltiska länderna. ”BNP växer en 
sådär sex procent per år och jag tror inte att bankerna kan växa så mycket mer 
eftersom det nog då blir problem efter ett tag. På senaste tiden har vår 
marknadsandel vuxit snabbare än konkurrenternas." (FVP Poland and the 
Baltics) Att just Nordeas andel har vuxit i förhållande till konkurrenterna och 
speciellt i förhållande till banken Hansapank tror Nordeas FVP Poland and the 
Baltics beror på att Hansapank redan har en 50 procent andel av marknaden 
vilket gör det svårt att växa ytterligare.  
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Vid en jämförelse med Sverige är konkurrensen i Estland än så länge ganska låg. 
Det finns bara fyra stora banker som är riktiga konkurrenter och ett antal lokala 
banker som Nordeas FVP Poland and the Baltics inte räknar som konkurrenter 
till Nordea. De tre huvudkonkurrenterna är Hansapank som ägs av Swedbank14, 
Ühispank som ägs av svenska SEB och Sampopank som är finskägt. 
Marknadsandelsmässigt ligger Nordea trea tillsammans med Sampopank efter 
Hansapank och Ühispank. Emellertid har Nordea en större marknadsandel i 
bolån än vad banken har som helhet, då det till stor del är detta som de för 
stunden har koncentrerat sig på i Estland. 
 
Nordea vänder sig till hela folket med sina tjänster även om koncentrationen än 
så länge ligger på företagskunder. ”Vi är fortfarande mest intresserade av 
nordiska kunder. Sedan blir det stora lokala kunder […] och dylika operatörer 
och sedan kommuner och städer. De allra minsta lokala företagen har vi inte 
gjort så mycket med p g a av att vi inte har hunnit ännu. När det gäller rena 
privatkunder så har vi samma indelning som Nordea har i andra länder: Guld, 
silver och brons segment.” (FVP Poland and the Baltics) Privatkundernas 
intresse i Nordea ligger främst i bolån, vilket förklarar Nordeas högre 
marknadsandel inom detta område. 
 
För att få reda på vad kunderna anser om Nordea använder sig företaget av olika 
Customer Satisfaction Studies. En studie gjordes för tre år sedan och har sedan 
dess legat som grund för Nordeas antaganden om sin marknad i Estland. En 
studie genomförs just nu och ska bli klar i januari. Nordea följer bl a Customer 
Satisfaction index för att förbättra sina tjänster och därmed också sin lönsamhet.  
 
Inom branschen är det enligt Nordeas FVP Poland and the Baltics främst två 
faktorer som är avgörande för hur bankerna klarar sig i Estland just nu. 
 

”…pris och bra service tror jag kommer att bli ännu viktigare. I 
dagens läge är nog pris störst. I Sverige och Finland är det 
viktigt att ha en bra bankrelation och att man är nöjd. Det kan 
kunden till och med betala lite extra för. I de här länderna 
[Baltikum] är dock priset ganska avgörande. Kunderna tittar på 
det först.” (FVP Poland and the Baltics) 

 

                                         
14 Swedbank är det internationella namnet för Föreningssparbanken 
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Den svenska marknaden 
Nordea i Sverige vänder sig till många olika segment vilket gör att bankens 
marknad är relativt stor. De svenska kunderna är ganska aktiva bankkunder och 
de allra flesta har ett intresse för den egna ekonomin. Detta intresse är dessutom 
på uppåtgående och fler och fler har en plan för sin ekonomi. Nordea försöker ta 
tillvara på detta intresse och på så sätt utöka sitt kundantal. Ett annat sätt att 
utöka antalet kunder ser Nordea genom att integrera de företagskunder som 
använder sig av Postgirot. Nordea ser där en möjlighet för kunden att samla alla 
pengaaffärer i samma bank. 
 
Emellertid finns det många aktörer på den svenska bankmarknaden som 
konkurrerar om kunderna. Nordeas största konkurrenter på denna marknad är 
Föreningssparbanken, Handelsbanken och SEB, men även många mindre 
nischbanker finns. Dessa är dock mest inriktade på enklare funktioner och 
tilltalar främst sådana kunder som än så länge inte tar en alltför aktiv del i sin 
ekonomi.  
 
Marknadsandelsmässigt ligger Nordea ganska så bra till på en andraplats efter 
Föreningssparbanken. Den stora satsning som har gjorts på Solo – 
Internetbanken – har varit framgångsrik och ses till just den delen av 
bankverksamheten är Nordea bara mycket knappt efter Föreningssparbanken. 
Tillväxttakten i den svenska bankbranschen ligger på en relativt jämn nivå. För 
Nordea går det långsamt framåt men dess Assistant Brand Manager menar att 
det viktigaste idag är att visa en tydlig positionering för att särskilja sig från alla 
nischbanker som etablerar sig på marknaden.   
 
Vad gäller konkurrensen menar Nordeas Assistant Brand Manager att vad 
konkurrenterna gör inte alltid är det viktiga inom bankbranschen, utan det 
viktiga är vad som görs med kunden.  
 

”Har vi ett starkt varumärke och en stark positionering så 
kanske inte en prisskillnad på tio kronor, om t ex konkurrenten 
skulle sänka priset, gör från eller till. Det är viktigare att vi har 
en bra kundrelation för att kunna behålla våra kunder. […] Det 
är A och O. Kunden ska ju vara i centrum i allt vi gör och det är 
även viktigt att ligga i framkant i t ex utveckling. Vi jobbar t ex 
mycket med vår Internet bank. Det är viktigt att vi följer med i 
utvecklingen och tillmötesgår, möter kunden där han finns.” 
(Assistant Brand Manager) 

 
Sker inte detta tillmötesgående eller om kunden känner att han eller hon inte är i 
fokus riskerar banken att förlora kunden till en konkurrent. ”Det är viktigt att 
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behålla de vi har. Det skulle ju kosta väldigt mycket pengar om vi skulle 
attrahera nya kunder.” (Assistant Brand Manager) 
 

4.7 Nordeas varumärke som konkurrensmedel  

Den estniska marknaden 
Som beskrivits ovan är Nordeas FVP Poland and the Baltics av den åsikten att 
en stark position är viktig för företaget. Emellertid är det ingen nackdel att inte 
vara störst och först, som ju Nordea i Estland inte är. Detta eftersom det ”alltid 
är svårare att försvara en position”. (FVP Poland and the Baltics) Nordea 
arbetar just nu med att förbättra sin service och på så sätt vinna ny terräng hos de 
estniska kunderna.   
 
Det viktiga för Nordea i Estland är att genom sina medarbetare framstå som en 
bra bank i kundernas ögon. Om en medarbetare ”gör bort sig” (FVP Poland and 
the Baltics) så påverkar det hela företaget. Därför arbetar estniska Nordea 
mycket med sina medarbetare i den mån att de utbildas och informeras om de 
värden Nordea står för så att de sedan kan förmedla dem vidare ut mot 
kunderna. 
 
Att Nordea finns i många olika länder gör att det estniska kontoret ”är ett 
filialkontor som har en stor banks resurser bakom sig. På så sätt finns det inga 
hinder […] att finansiera även mycket stora projekt.” (FVP Poland and the 
Baltics) Storleken gör också att de kan pressa priserna mer än många mindre 
banker, vilket innebär att de i vissa fall kan inta en lågprisposition. 
 
Nordea har växt och växer fortfarande mycket. Nordeas FVP Poland and the 
Baltics menar att ”det här med fusioner i de baltiska länderna har bara hänt 
pga av att banken, vår högsta ledning, hela tiden har haft en strategi att bli 
större och sedan pga av att banken har stora kunder. Vissa kunder, vi kan ta 
Nokia eller Ericsson eller pappersindustrin, är stora och det betyder att banken 
själv måste växa för att kunna finansiera dem utan att det blir sådana här legal 
lending limits som limiterar, så jag tror att den här visionen som vi har haft att 
vi vill bli Nordisk bank den har vi bara följt. […] Som bank måste man bli stark 
i och med EU och allt det här om man tar hänsyn till det. Vi måste kunna bygga 
bättre tjänster för att kunna föra över pengar från ett EU-land till ett annat. Det 
är bara så, vi måste växa och den visionen har vår högsta ledning haft.” (FVP 
Poland and the Baltics) 
 
Nordeas FVP Poland and the Baltics anser att fusioner är bästa sättet att snabbt 
inta en bra position på marknaden. ”Bankverksamhet är mycket local business 
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och i de baltiska länder har vi haft denna organiska tillväxt som strategi pga av 
att vi inte vill ta onödiga risker.” (FVP Poland and the Baltics) 
 

Den svenska marknaden 
Nordea i Sverige har en strävan att vara banken nummer ett i kundernas 
medvetande, vilket också speglas i deras vision: 
 

”Vi ska värderas som den ledande koncernen för finansiella 
tjänster i Norden och Östersjöregionen, med betydande 
tillväxtpotential. 
 
Vi ska vara bland de bästa eller uppvisa överlägsen lönsam 
tillväxt på alla marknader och inom alla produktområden där vi 
väljer att konkurrera. 
 
Vi ska ha den ledande flerkanalsdistributionen och rankas främst 
i världen när det gäller e-baserade finansiella lösningar.” 
(Assistant Brand Manager) 

 
För att nå dessa mål jobbar företaget bl a mycket med kundvård men ser även 
till hela organisationen. ”Då jobbar vi mycket med att ha en enad 
kommunikation och att få ut våra värderingar i hela organisationen så att det 
kommuniceras på alla plan. Det är som jag sade förut viktigt att man tänker på 
varumärket i alla kundmöten”. Ett konsekvent budskap leder till att man får en 
klar och tydlig positionering. Det är även av otroligt stor vikt att vi strävar efter 
att attrahera och behålla bra personal samt att vi skapar en långsiktig relation 
till våra kunder.” (Assistant Brand Manager) 
 
I Sverige, precis som i samtliga andra Nordea länder utbildas personalen i vad 
Nordea står för. Detta för att personalen har lika stor del i visionen att bli 
nummer ett hos kunderna som alla andra inom organisationen. ”I samband med 
att Nordea bildades i december 2001 genomfördes dels ledarskapsutbildningar 
där företagets värderingar gicks igenom, dels fick alla anställda i Nordea en 
Nordeabok, den s k blå boken, som är lite av en brandbook och det står mycket 
om bl a våra värderingar, hur vi vill uppfattas, vilken vision och vilket mission 
vi har.” (Assistant Brand Manager) 
 
Främst använder sig Nordea av olika kampanjer för att förmedla sitt budskap till 
sina kunder. För att de ska veta om de är på rätt väg med sina kampanjer provas 
varje kampanj enligt ett visst positioneringssystem som kallas Impsys. Där får 
olika testpersoner placera in sin egen uppfattning om vad kampanjen förmedlar 
på en speciell bild. Sammanfaller sedan denna placering med vad Nordea har för 
avsikt att förmedla så uppfyller kampanjen Nordeas värderingar.   
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55  

AAnnaallyyss  

Genom att ställa det empiriska materialet i relation till modellen "Nyckeln till en 
konkurrenskraftig positionering", vilken presenterats i kapitel 3, avser vi att 
analysera och jämföra situationen på den svenska respektive den estniska 
marknaden. Detta för att utröna om det har krävts en anpassning av ICA Aholds 
och Nordeas varumärkesinriktade positioneringsstrategier vid etableringen i 
Estland. Vidare vill vi genom att på nytt illustrera modellen i förminskad form 
erinra läsaren om de begrepp vi ämnar referera till under analysens gång samt 
förtydliga var vi befinner oss i positioneringsprocessen. Som avslutning ämnar 
vi göra en kort sammanfattning där vi jämför ICA och Nordea med varandra.  
 

5.1 ICAs informationsbas 

I detta avsnitt avser vi att reflektera över och analysera genomförda intervjuer 
med ICA Baltics Country Manager för den estniska marknaden och ICA 
Handlarnas Marknadschef för den svenska marknaden.  
 

5.1.1 Varumärket ICA & RIMI  

Information avseende varumärket utgör en delfaktor i den informationsbas ett 
företag behöver för att utforma en konkurrenskraftig positioneringsstrategi på 
lång sikt. (jfr McKenna, 1985, Nilson, 1998, Melin, 1997) Detta har vi även 
funnit i vårt empiriska material, då våra respondenter påpekar att det är viktigt 
att hela organisationen engageras i och har kunskap om varumärkets 
positioneringsprocess. Exempelvis startade ICA ett s k utbildningsprogram 
avseende varumärkets värden för ungefär ett år sedan, vilket enligt vår mening 
torde bidra positivt till företagets resurspositionering. Detta då det innebär att 
fler medarbetare inom koncernen får en ökad medvetenhet om varumärkets 
värden och på så sätt kan bidra till att förmedla dem till konsumenterna. Att ha 
en stark resursposition anser vi är positivt för ICA då den kan påverka deras 
imiterbarhet på ett positivt sätt och därmed även deras konkurrenskraft.  
 
Med det empiriska materialet och vårt teoretiska kapitel som utgångspunkt kan 
vi konstatera att det råder samstämmighet avseende varumärkets betydelse för 
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företag idag även om olika anledningar till detta uppges av våra respondenter för 
den svenska respektive den estniska marknaden (jfr ICA Baltics Country 
Manager, ICA Handlarnas Marknadschef, Liljendahl, 1987, Ries & Trout, 1985, 
Murphy, 1992, Melin & Urde, 1991, Nilson, 2000). ICA Baltics Country 
Manager betonar exempelvis Estlands framtida EU inträde och den vidgning av 
marknaden som detta innebär som en viktig orsak till att ha ett starkt varumärke. 
ICA Handlarnas Marknadschef poängterar istället vikten av ett starkt varumärke 
för att kunna tränga igenom det massiva mediabrus som finns på den svenska 
marknaden idag bland annat p g a av ett ökat utbud av konkurrerande 
varumärken. Skiljaktigheterna i respondenternas val av motivering härrör enligt 
vår mening snarare ur det faktum att den aktuella situationen på den estniska 
respektive svenska marknaden är olika än någonting annat. Detta skulle även 
kunna innebära att övriga aktörer inom dagligvarubranschen på respektive 
marknad uppfattar varumärket som en värdefull tillgång, eftersom de ju verkar 
under samma förhållanden som ICA. 
  
ICAs varumärkesstrategi innebär att företaget fokuserar på ett varumärke för 
företagets butiker i respektive land. ICAlogon används i kommunikationen i 
Sverige och RIMImärket används i Estland. Enligt vår uppfattning 
kommunicerar ICA i stort samma kommersiella värden på både den svenska 
respektive den estniska marknaden. RIMIs kommersiella värde "personlig 
service" skulle enligt vår mening kunna jämföras med ICAs "personligt" samt 
att RIMIs värde "bra sortiment" skulle kunna likställas med "modernt", 
inspirerande" och "trygghet". Dessutom är varken RIMI eller ICA 
prisfokuserade. Ur denna synvinkel anser vi att kommunikationen av ICAs 
varumärken är relativt enhetlig och konsekvent. Detta skulle kunna resultera i en 
tydlig bild hos konsumenterna, vilket är nödvändigt för att uppnå en såväl stark 
mental position som en dominerande marknadsposition.  
 
Två positiva effekter av att ICA använder sig av varumärket RIMI på den 
estniska marknaden skulle kunna utgöras av såväl en ekonomisk fördel p g a att 
varumärket redan finns i Lettland och Litauen som att modervarumärket ICA 
skyddas från de risker en misslyckad positionering på den nya marknaden skulle 
kunna innebära i form av bl a låg ranking bland konsumenterna (jfr Ries & 
Trout, 1985). Att skydda modermärket från detta skulle kunna vara önskvärt 
från ICAs sida då varumärket ofta anses som en av företagets mest värdefulla 
tillgångar. (jfr Murphy, 1992, Melin & Urde, 1991, Nilson, 2000) En faktor som 
emellertid talar för att inte använda sig av varumärket RIMI på den estniska 
marknaden är det faktum att esterna blandar ihop det med före detta 
konkurrenten Rema 1000, vilka hade ett mycket dåligt rykte. Detta gör enligt vår 
uppfattning att nyetableringen i Estland behöver arbeta onödigt mycket i 
motvind. Utöver detta anser vi att ICA genom att använda samma varumärke på 
samtliga marknader skulle kunna förmedla en enhetligare bild till företagets 
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konsumenter. Dessutom skulle det nyetablerade varumärket kunna gynnas av att 
ICA är starkt på andra marknader.  Detta då ICAs positiva rykten i andra länder 
skulle kunna avspeglas på den estniska marknaden. Att på detta sätt använda sig 
av ett enhetligt budskap går helt i linje med Ries och Trouts (1985) teorier och 
torde även bidra till att stärka företagets position i konsumenternas medvetande 
(jfr Melin, 1997). 
 

5.1.2 Objekt = ICA  

Intervjuresultaten har visat att ICAs uppfattning stämmer väl överens med 
Melins (1997) teori om att det krävs en insikt i företagets kompetenser för att 
utröna om den position företaget strävar efter är nåbar. Dessutom anser 
respondenterna inom ICA, precis som Melin (1997), att det inte räcker med 
denna insikt utan att det även krävs en stark kundfokusering. Annars kan det 
resultera i att företaget söker uppnå en position som inte är kompatibel med dess 
kompetenser och/eller som inte är efterfrågad hos konsumenterna. Således är 
såväl resurspositionering som mental positionering av företagets varumärke 
viktigt för ICA. (jfr Melin, 1997) 
 
Det empiriska materialet tyder på att ICA har en bra grund för sin 
företagspositionering både i Estland och Sverige. Detta då företaget har goda 
finansiella resurser och management resurser inom såväl den estniska som den 
svenska verksamheten. (jfr McKenna, 1985) Det är emellertid enligt såväl ICA 
Handlarnas Marknadschef som McKenna (1985) viktigt att framförallt 
frontpersonalen i butikerna på respektive lands marknad känner till och arbetar 
efter varumärkets värden, då det till stor del är dessa medarbetare som ska utföra 
det varumärket lovar. Som nämnts ovan genomför ICA ett s k 
utbildningsprogram som ska se till att medarbetarna inom koncernen klarar av 
detta. Fungerar inte utbildningen skulle det enligt vår mening kunna leda till att 
konsumenterna får en otydlig bild av företaget samt att varumärket associeras 
med andra faktorer än de ICA respektive RIMI vill förmedla. Detta i sin tur 
skulle kunna leda till att kunderna uteblir och att verksamheten blir olönsam. En 
olönsam verksamhet innebär enligt McKenna (1985) att konsumenterna tappar 
förtroende för företaget. Då måste positioneringsprocessen värderas om och 
starta om på nytt. (McKenna, 1985) Riskerna för detta torde enligt vår mening 
vara särdeles stora på en ny marknad, där företaget inte har hunnit uppnå en 
etablerad och väl erkänd position. Då finns även faran att både de nyrekryterade 
medarbetarna och konsumenterna har en otydlig bild av företaget. (jfr Ries & 
Trout, 1985) Med detta i åtanke menar vi att det är särdeles viktigt att företagets 
värden är väl etablerade hos medarbetarna på den nya marknaden. 
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5.1.3 Dagligvarubranschen  

Det råder konsensus mellan ett flertal författare och våra respondenter inom ICA 
i fråga om vikten av att genomföra en förberedande branschanalys innan 
positioneringsprocessen sätts igång. (jfr Porter, 1985, Melin, 1997, Lönn, 1992, 
Robertson, 1998, Nilson, 2000) Dagligvarubranschen, inom vilken ICA befinner 
sig, är enligt respondenterna mycket konsumentstyrd. Detta innebär enligt vår 
åsikt att ICA utan den s k externa informationen skulle famla i blindo avseende 
bl a konsumenternas behov och konkurrenternas och leverantörernas 
förehavanden. I slutändan skulle detta även kunna leda till ekonomisk 
olönsamhet inom ICA då de inte lyckats tillhandhålla de varor som efterfrågats 
av konsumenterna. Genom att analysera branschen kan ICA i stället stärka såväl 
sin resursposition som sin mentala position och marknadsposition. Detta då den 
kunskap som analysen inbringar enligt vår uppfattning skulle kunna sägas bidra 
till att kompetensen inom ICA stärks, vilket har en positiv effekt på 
resurspositioneringen som i sin tur påverkar den mentala positionen hos 
konsumenterna samt marknadspositioneringen.  
 
Trots ovanstående samstämmighet har det vid jämförelsen av intervjuresultatet 
med resonemanget kring de fem viktiga konkurrensdrivande krafterna (jfr 
Porter, 1985, McKenna, 1985, Nilson, 2000) framkommit att vår respondent på 
den svenska marknaden till skillnad från vår respondent på den estniska har en 
delvis avvikande åsikt av vad som bör analyseras. Istället för att betona de 
externa faktorerna etableringsbarriärer, konkurrenspåverkande faktorer, 
konkurrenter, kunder/konsumenter och leverantörer eller mellanhänder 
poängterar ICA Handlarnas Marknadschef, förutom vikten av att utgå från 
konsumenten, även s k interna faktorer så som "geografiskt läge", "pris", 
"sortimentsammansättning", "fräschör och fyllnadsgrad på sortiment" samt 
"rena och snygga butiker". Vår tolkning är att detta kan ha sitt ursprung i att 
konkurrenssituationen på den estniska respektive svenska marknaden skiljer sig 
kraftigt åt. Med utgångspunkt i vårt empiriska material kan vi konstatera att den 
svenska marknaden är relativt stabil och mättad med ett fåtal stora aktörer 
medan den estniska är under kraftig tillväxt och befinner sig i ständig 
förändring. Vidare har det framkommit att varumärket RIMI är relativt 
nyetablerat i Estland medan ICA har funnits länge på den svenska marknaden. 
Därmed skulle det kunna vara så att i och med att ett företag har funnits länge på 
en marknad och utvecklingstakten på densamma stagnerar så förändras fokus 
från externa konkurrensdrivande faktorer till att i ett s k andra skede fokusera 
mer på de interna faktorerna. Detta för att det blir allt mindre omständigheter 
som skiljer aktörerna på marknaden åt. Den externa faktor som torde vara viktig 

 
+++



Analys 

 63

att analysera i båda skedena är konsumenterna, då deras behov och önskningar 
enligt vår uppfattning tenderar att variera med tiden.  
 

5.2 ICAs varumärken som konkurrensmedel 

Som vi genomgående funnit stöd för i tidigare resonemang anser ICA både i 
Estland och Sverige att det är av största vikt att företagets resursposition är 
jämförbar med det varumärkena ICA och RIMI lovar. Detta då resurspositionen 
därmed hjälper till att stärka såväl den mentala positionen i konsumenternas 
medvetande samt positionen på marknaden. För att nå dessa positioner krävs 
även genomtänkta och väl fungerande strategier (Melin, 1997). ICA har i stort 
samma mål för den estniska respektive svenska marknaden, d v s förstaplatsen i 
konsumentens medvetande. Skillnaden är att bolaget i Sverige söker bevara sin 
förstaplats medan de i Estland söker uppnå den. Emellertid råder inte samma 
förhållanden på de olika marknaderna. Detta gör att ICA måste använda sig av 
skilda resurser inom företaget för att nå målet. 
 

5.2.1 Mental positionering av varumärket 

Vid en jämförelse mellan det empiriska materialet och Ries och Trouts (1985) 
teori angående mental positionering kan konstateras att ICA innehar en ideal 
position på den svenska marknaden, då de rankas som nummer ett av 
konsumenterna. Ett företag i en sådan position satsar enligt vår åsikt med fördel 
på att koncentrera sig på att stärka och bevara sin aktuella position. Detta torde 
även falla sig relativt naturligt om ICA vill behålla sin konkurrensfördel på den 
svenska marknaden. Vidare är en sådan position svår för konkurrenterna att 
rubba, vilket torde innebära att ICA sitter förhållandevis säker på sin första plats. 
Detta då det är svårt att få konsumenterna att ändra åsikt då de omedvetet sållar 
bort sådan information som inte stämmer med det de redan vet. (jfr Ries & 
Trout, 1985) 
 
I Estland däremot, där företaget är jämförelsevis nyetablerat, är positionen 
sämre. Visserligen är inga statistiska undersökningar gjorda än, men ICA Baltics 
Country Manager uppskattar RIMIs ranking hos konsumenterna till en 
bronsplacering. Denna i våra ögon väl optimistiska uppskattning kan eventuellt 
bero på det låga antalet aktörer inom dagligvarubranschen i Estland eller på att 
ICA Baltics Country Manager endast ser till Tallinnområdet. Detta då RIMI 
endast har fem butiker på den estniska marknaden varav fyra är etablerade i 
Tallinn. Emellertid anser vi att just detta samt det faktum att ICA Baltics butiker 
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endast har hetat RIMI i några månader talar för att RIMI behöver mer tid på sig 
att bygga upp en stark position på marknaden. Enligt Pritchard (ur Larsson, 
2002) och Nilson (2000) kan inte ett framgångsrikt varumärke skapas över en 
natt utan denna process kräver långsiktighet. Om RIMI har överskattat sin 
ranking hos de estniska konsumenterna skulle det kunna innebära att RIMI 
arbetar under s k falska förutsättningar, vilket betyder att de tror sig ha närmare 
till målet än de i själva verket har och p g a detta inte anstränger sig tillräckligt 
för att nå en tillfredsställande position på marknaden. Intervjuresultatet visar 
emellertid på att ICA Baltics Country Manager är medveten om att det kommer 
att ta några år för dem att etablera sig och växa sig starka på den estniska 
marknaden. Därmed torde ovan nämnda risk inte vara särdeles stor.   
 
RIMIs mål är att öka marknadsandelarna i Estland inom en snar framtid, vilket 
stämmer väl överens med Ries och Trouts (1985) åsikter. De menar att 
målsättningen för varje företag borde vara att placera sig överst på 
konsumenternas mentala produktstegar. Detta för att det är mest ekonomiskt 
lönsamt, då ettan ofta tjänar dubbelt så mycket som tvåan. Enligt vår uppfattning 
och tolkning av det empiriska materialet kommer det dock krävas mycket arbete 
innan RIMI uppnår en topposition i Estland, eftersom de som vi diskuterat 
tidigare, enligt vår mening till viss del arbetar i motvind i och med valet av 
RIMI som varumärke. I och med detta beslut måste företaget både arbeta bort 
sammanväxlingen med det i Estland ökända Rema 1000 och samtidigt kämpa 
med att tränga igenom det mediabrus som förmodligen följer av att marknaden 
ständigt utvidgas med nyetablerade företag.   
 
Enda sättet för RIMI att bli etta på marknaden är enligt Ries och Trout (1985) att 
vara först inom någonting som konsumenterna sätter högt värde på. Enligt vår 
uppfattning har RIMI valt att positionera sig mot segmentet medel- till 
höginkomsttagare, vilka inte främst är fokuserade på pris utan värdesätter 
service och ett brett sortiment. De är emellertid inte nöjda med sin ranking hos 
konsumenterna utan strävar efter att förbättra den samt att öka sina 
marknadsandelar. Emellertid anser vi att det faktum att RIMI avser att satsa på 
personlig service kan ses som ett tecken på att företaget vill betona sin unikhet 
och därmed sticka ut i mängden. RIMIs varumärkesstrategi ser därmed ut att 
syfta till att hitta en ny position på marknaden, vilken värderas högt av 
konsumenterna (jfr Ries & Trout, 1985). Lyckas de med detta kan det leda till en 
hög position i konsumenternas medvetande. Om de däremot misslyckas kan det 
med utgångspunkt i Porters (1985) teori leda till att RIMI blir ett företag i 
mängden som aldrig blir riktigt framgångsrikt. Det faktum att Estland är en 
marknad under kraftig tillväxt samt att företag sällan är ensamma med sina val 
av positionering utan konkurrerar med flera andra aktörer torde även bidra till att 
det är extra viktigt att nå den eftersträvade positionen relativt omgående. Detta 
då det, enligt vår mening, torde bli allt svårare att hitta en egen unik position ju 
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fler företag inom dagligvarubranschen som finns på marknaden. Något som 
ytterligare skulle kunna sägas stödja detta är det faktum att det är svårt att ändra 
konsumenternas åsikt när de väl har bestämt sig för att ranka någon som 
nummer ett. Det innebär att den som når toppositionen först sannolikt stannar 
där. (jfr Ries & Trout, 1985) 
 

5.2.2 Marknadspositionering av varumärket 

Enligt Porter (1985) måste varje företag välja en av strategierna, 
kostnadsledarskap, differentiering eller fokus för att uppnå långsiktiga 
konkurrensfördelar på marknaden gentemot konkurrenterna. Resultatet av våra 
intervjuer inom ICA motsäger till viss del detta påstående. Visserligen anser 
ICA Handlarnas Marknadschef precis som Porter (1985) att det är viktigt att 
utgå från kundernas behov vid val av positioneringsstrategi, men han menar att 
det inte är lika viktigt att studera konkurrenterna. Dessutom har ICA negligerat 
Porters (1985) krav på tydliga val av strategi på den svenska marknaden. ICA 
har enligt dem själva varken valt en renodlad lågprisposition eller differentierat 
sig i sin verksamhet gentemot konkurrenterna på den svenska marknaden och 
ändå har de den största marknadsandelen i Sverige. Enligt Porter (1985) borde 
inte detta fungera, utan ICA borde vara ett olönsamt företag som har blivit 
"stuck in the middle". Med utgångspunkt i det empiriska materialet menar vi 
emellertid att det kan finnas förhållanden som gör att andra faktorer än Porters 
(1985) spelar en större roll för konkurrensen än valet av de tre generiska 
strategierna. Dagligvaruhandeln i Sverige idag rymmer ett fåtal stora företag, 
vars utbud enligt vår mening ser tämligen lika ut. Antingen väljer konsumenten 
att handla i ett närlivs som ligger nära till hands eller i en hypermarket som har 
stort sortiment. Därmed kanske den avgörande faktorn på den svenska 
marknaden idag är lokaliseringen av butikerna. De företag som har bäst lägen på 
sina butiker får flest kunder och blir därmed mest lönsamma. 
Lokaliseringsstrategin skulle därmed kunna vara ett sätt att bli sedd på 
marknaden. Å andra sidan kanske ICA skulle vara ännu lönsammare om de 
medvetet hade valt en av Porters generiska strategier. Detta går emellertid endast 
att spekulera kring.  
 
Våra intervjuresultat visar på att ICA Baltic har valt en enligt vår tolkning 
tydligare strategi på den estniska marknaden. Strategin ser ut ungefär som i 
Sverige men eftersom den s k västerländska versionen av en dagligvarubutik än 
så länge är något nytt i Estland skulle RIMI butikerna kunna sägas vara 
differentierade gentemot de öppna marknadsplatserna och mot de traditionella 
ryska butikerna. Vidare vänder sig RIMI butikerna till ett i Estland fortfarande 
relativt litet segment av hög- och medelinkomsttagare, vilket gör att RIMIs 
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strategi, enligt vår mening, skulle kunna jämföras med Porters (1985) 
differentierings-fokus. Med andra ord tycks Porters generiska strategier vara 
lättare att applicera på den estniska marknaden än den svenska. Detta skulle i 
våra ögon kunna bero på att den svenska marknaden är mer mogen och därmed 
även mer homogen än den estniska.  
 
Vid jämförelsen av svaren från våra respondenter inom ICA och Melin och 
Urdes (1991) teorier avseende tillväxtalternativ för varumärken kan vi 
konstatera att ICA har använt sig av det som kallas för varumärkesförvärv vid 
etableringen av RIMI i Estland. Detta då RIMI ursprungligen tillhörde norska 
Hakon Gruppen. Genom detta samgående erhöll ICA positioner på förutom den 
norska marknaden även positioner på den lettiska och litauiska marknaden. Det 
finns emellertid även andra strategier som, enligt vår åsikt, hade varit minst lika 
bra om inte bättre. Vi tolkar den information vi har fått av våra respondenter 
inom ICA som att företaget syftar till att förmedla en enhetlig bild av sig själva. 
I sitt arbete med detta har de emellertid valt att använda sig av två varumärken. 
Detta då de bl a ansåg det vara ekonomiskt att använda varumärket RIMI i 
Estland då det redan var etablerat i övriga Baltikum av Hakon Gruppen. Vi 
menar dock att det skulle kunna ha varit mer ekonomiskt på lång sikt för 
företaget att ha använt sig av ICAlogon initialt även i Estland. Detta då ett 
senare byte av varumärke skulle kunna verka lite förvirrande på konsumenten. 
Emellertid kan det vara så att ICA i själva verket faktiskt syftar till att 
genomföra en s k märkesevolution på den estniska marknaden. Då kan de 
utnyttja de eventuella initiala fördelarna med RIMImärket i Estland, för att 
sedan gradvis byta till ICAlogon. Så såg, enligt vår tolkning, strategin för 
RIMImärket ut på den svenska marknaden. I sådana fall skulle det på sikt kunna 
vara en fördel och en bra strategi att företaget har laddat RIMImärket med 
samma värden som ICAlogon.  
 

5.3 Nordeas informationsbas 

I enlighet med avsnittet om ICAs informationsbas kommer här det empiriska 
materialet från intervjuer med Nordeas estniska representant FVP Poland and 
the Baltics och den svenska representanten Assistant Brand Manager att 
analyseras med utgångspunkt i teorierna från kapitel tre. 
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5.3.1 Varumärket Nordea  

Vid våra intervjuer med Nordeas FVP Poland and the Baltics och Nordeas 
Assistant Brand Manager fick vi intrycket att varumärket är något som är 
mycket viktigt för Nordea i både Estland och Sverige. Detta är helt i linje med 
vad Liljendahl (1987), Ries och Trout (1985) m fl anser. Kunnandet om 
varumärket verkar dessutom vara väl förankrat inom organisationen. Bland 
annat säger FVP Poland and the Baltics att det är viktigt att namnet Nordea 
positioneras som ett tryggt alternativ där kunderna kan känna sig säkra med sina 
pengar. Även Assistant Brand Manager gav oss ett intryck som får oss att tro att 
Nordeas chefer kan sin teori ganska bra. Att grunda positioneringen på samma 
bas, nordiska ideal, för samtliga geografiska områden, och att underlätta för 
samstämmighet inom organisationen är något som stämmer väl med teorin vi 
läst (Murphy, 1992). Denna kunskap stärker dessutom företags resursposition 
och därmed i förlängningen också den mentala positionen samt 
marknadspositionen, vilket är ytterligare en positiv bieffekt till ett sådant 
kunnande. 
 
Att Nordea skulle uppleva problem med lanseringen av ett enhetligt varumärke 
förutsågs av ledningen. Sådana eventuella problem finns även nämnda i 
litteraturen, där Pritchard (ur Larsson, 2002) menar att ett varumärke inte skapas 
över en natt utan behöver mycket vård och omsorg. Vi delar dock uppfattningen 
att ett enhetligt varumärke i det långa loppet kommer att stärka Nordeas 
möjligheter att positionera sig som de önskar. Emellertid har vi sett tecken på att 
det kan finnas problem att omsätta teori till praktik och att Nilsons (2000) teori 
om vikten att inte kommunicera tvetydiga budskap utåt kan vara värd närmare 
eftertanke. 
 
Vid intervjun med Nordeas FVP Poland and the Baltics fick vi en bild av att det 
i Estland rådde en något oklar uppfattning om de nordiska ideal och värderingar 
som Nordeas positionering ska grundas på. Vi fick därigenom intrycket att viss 
risk finns för att Nordea i Estland kan komma att bli marknadsfört något 
annorlunda än i Sverige och kanske också övriga Nordealänder. Detta kommer 
att leda till att fler än ett budskap kommer att ges till de estniska kunderna, något 
Nilson (2000) varnar för. Vi anser dock att detta har mer att göra med 
svårigheten att kommunicera ett enhetligt budskap genom en stor organisation 
än med okunskap kring värdet av en enhetlig positionering på samtliga 
marknader. Emellertid är det något som vi anser omgående bör åtgärdas för att 
inte skapa ytterligare problem. 
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I vår studie har vi sett att Nordeakoncernen verkar ta sitt varumärke på största 
allvar, vilket ses i det arbete de lägger ned på att först skapa, sedan ladda och sist 
kommunicera sitt varumärke till både personal och kunder. Detta stämmer väl 
med de teorier som finns i kapitel tre och vi känner att Nordea har lite att lära 
kring varumärke och positionering vilket var att vänta av ett så stort företag. 
 

5.3.2 Objekt = Nordea  

Vid våra intervjuer framgick tydligt att de positiva bieffekter som teorierna 
förespråkar att en stark positionering av varumärket ger var väl kända inom 
Nordea både i Sverige och i Estland (jfr McKenna, 1985). Dess Assistant Brand 
Manager poängterade till och med att ett starkt varumärke var viktigare än 
konkurrens via pris eller produkt. Vi finner emellertid här en skillnad mellan 
Nordea i Sverige och Nordea i Estland och därmed också en motsägelse till 
teorierna. Under avsnitt 4.6.3 ses ett citat från Nordeas FVP Poland and the 
Baltics där pris och service poängteras som de viktigaste faktorerna för 
framgång. Detta går emot Nordeas Assistant Brand Managers åsikter ovan vilket 
vi finner intressant. Inom samma företag borde det, enligt oss, råda en enhetlig 
uppfattning om vad som är viktigt för att göra företaget så framgångsrikt och 
lönsamt som möjligt.  
 
Lösningen på detta problem kan emellertid vara enkel. Vi är av den 
uppfattningen att Nordea här gjort en mindre anpassning av sin 
företagspositionering för att på bästa sätt möta de behov kunderna i respektive 
land har. I Estland är behoven än så länge på en basnivå, vilket i så fall förklarar 
varför FVP Poland and the Baltics har en annan åsikt än Assistant Brand 
Manager. Den positioneringsstrategi som här använts har, i enlighet med 
teorierna (jfr McKenna 1985, Melin 1997), varit baserad på det Nordea gör bäst 
i respektive land. Detta betyder dock inte att den sökta positionen i Estland och 
Sverige skiljer sig åt utan mer att vägen att nå denna position är olika beroende 
på de kompetenser som finns inom Nordea i varje land. Med andra ord ser det ut 
som att det inte är negativt att använda olika medel på olika marknader för att nå 
uppsatta mål, så länge de sistnämnda är gemensamma för alla inblandade. 
 

5.3.3 Bank- och finansbranschen  

Enligt Porter (1985) är vetskap om marknaden och speciellt kunskap om 
branschen, som företaget verkar i, ytterst viktig för att få en hållbar 
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positionering. Att detta bidrar till en ökad kompetens som i sin tur stärker 
företagets resurspositionering ses som ännu en positiv faktor i jakten på en väl 
baserad varumärkespositionering (jfr Melin, 1997). Såväl Nordea i Sverige som 
Nordea i Estland verkar inse vikten av att ha en djup inblick i respektive 
marknad, vilket vi anser syns på den kunskap de innehar om sina kunder, 
konkurrenter samt om branschen i stort. Kunderna i de båda länderna ses som 
det centrala och båda Nordeas respondenter poängterar att det är viktigt att veta 
vad kunden anser om banken för att positioneringen ska fungera 
tillfredsställande. Emellertid ser vi här en ganska stor skillnad i intervjusvaren 
då Sveriges representant hela tiden återkommer till kunden och dennes åsikter 
medan FVP Poland and the Baltics nämner detsamma bara flyktigt. Den svenska 
Assistant Brand Manager säger till och med att en bra kundrelation är ”A och 
O” för att få behålla kunderna. Varför det skiljer sig mellan länderna menar vi 
kan bero på den historiska skillnad som finns mellan Nordea i de både länderna. 
I Sverige är Nordea redan ett relativt starkt och etablerat varumärke och måste 
således attrahera kunderna på andra premisser än bara genom de tjänster som 
erbjuds. I Estland är Nordea fortfarande ungt och kunderna ser mer till konkreta 
tjänster och jämför utbudet av dessa mellan de olika aktörerna på den estniska 
marknaden. I slutändan är det därför, enligt oss, viktigt att se till behoven som 
finns på den marknad som företaget ska verka på och inte bara förutsätta att det 
som fungerar bra i ett land också fungerar lika bra i ett annat. 
 
Både Nordea i Sverige och Nordea i Estland har god kunskap om sina 
konkurrenter och i båda länderna vet banken vilken position den innehar 
marknadsandelsmässigt. På båda marknaderna finns det fyra större aktörer som 
räknas in som de största konkurrenterna. Emellertid går det här att se en skillnad 
mellan länderna då det i Sverige finns mindre aktörer som tar en viss del av 
kunderna medan de mindre aktörerna i Estland ännu inte ses som konkurrenter. 
Det framkom inte i intervjuerna om varför det var på detta sätt i Sverige och 
Estland. Vi anser dock att en faktor kan vara att banken, i likhet med vad 
teorierna säger inom området (Porter, 1985, Nilson, 2000, Lönn, 1992), bl a sett 
till de styrkor, svagheter och produkter som dessa mindre banker innehar och 
erbjuder och därmed kommit fram till att de ännu inte innebär något större hot.  
 
I Sverige kan dock en skillnad ses jämfört med Estland som har sin 
utgångspunkt i den tidigare analyserade synen på kunden. Den svenska Assistant 
Brand Manager menar nämligen att konkurrenterna inte innebär det största hotet 
utan snarare är det så att Nordea självt är viktigast då det är dess behandling av 
kunderna som avgör om kunden stannar – oavsett vad konkurrenterna gör. 
Varför så inte verkar vara fallet i Estland kan enligt oss bero på att konkurrensen 
än så länge inte är så hård där och att kunderna kanske ännu inte blivit lika 
kräsna som de svenska kunderna. Även när det gäller konkurrensen verkar det 
alltså vara viktigt att se till hur marknaden ser ut på den plats där en nyetablering 
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ska ske. Konkurrenssituationen kan, enligt resonemanget ovan, avgöra vilka 
strategier som ska användas och hur de ska användas för att göra ett företag 
framgångsrikt. 
 
Resultatet av en analys av Nordeas marknad i Sverige menar vi skiljer sig 
nämnvärt från ett resultat som kommer från en liknande analys i Estland. Detta 
menar vi till största delen beror på de olika stadier som marknaderna befinner 
sig på. Medan Nordea i Estland verkar på en dels ny men också tillväxtstark 
marknad befinner sig Nordea i Sverige på en välkänd marknad med en mer jämn 
tillväxtnivå. Därmed krävs det också olika metoder för att nå en bra 
positionering på dessa marknader. Den kännedom om branschen, vars betydelse 
teorierna samstämmigt talar om (jfr Porter, 1985, Melin, 1997, Lönn, 1992, 
m fl), anser vi att Nordea till stor del har både i Sverige och i Estland. Banken 
har känt av de tendenser som funnits på respektive marknad och verkar också på 
ett bra sätt ha dragit nytta av dessa i sitt positioneringsarbete. 
 

5.4 Nordeas varumärke som konkurrensmedel 

I de intervjuer vi gjort inom Nordea finner vi att företaget både i Estland och i 
Sverige har förstått innebörden av att ha bra resurser för att nå en stark position. 
Båda länderna verkar eftersträva en enhetlig organisationskultur där alla inom 
organisationen ska vara medvetna om vad företaget står för och vad det vill 
förmedla. Detta finner stöd i Melins (1997) teori om resursposition där det 
argumenteras för att företagets resurser tillsammans kan bidra till en stark 
position och därmed även en stark mental position och marknadsposition. 
Nordea i Estland och Sverige har i mångt och mycket samma strategier för att 
uppnå dessa två sistnämnda positioner men vi finner ändå att utövningen av 
dessa strategier tenderar att skilja sig åt. 
 

5.4.1 Mental positionering av varumärket 

Vi är av den åsikten att både den estniska och den svenska delen av Nordea har 
insett vikten av den mentala positioneringen som Ries och Trout (1985) och 
McKenna (1985) förespråkar. Emellertid finns det en relativt stor skillnad 
länderna emellan i vilken position de valt att försöka inta i kundens medvetande.  
 
I Sverige har företaget, i enlighet med teorierna i ämnet (Ries & Trout, 1985), 
målet att bli nummer ett hos kunderna. Här arbetas det mycket med kundernas 
förtroende för företaget och att en långsiktig relation byggs upp. Detta görs 
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främst genom att de värderingar som företaget står för blir införlivade i varje 
kontakt som tas med kunderna. Meningen med detta antar vi är att kunderna ska 
få veta företagets grundvärderingar och därmed bli säkrare på att företaget 
representerar sådant kunden själv anser är bra. Den strategi som Nordea 
använder i Sverige för att uppnå förstaplatsen i kundens medvetande anser vi 
vara den som Ries och Trout (1985) betecknar som ny position. Detta då banken 
enligt oss hela tiden verkar utveckla nya tjänster för att täcka de behov som 
kunderna har. 
 
I Nordea i Estland är strävan att hos kunderna framstå som en bra bank, men inte 
nödvändigtvis att framstå som den första banken i kundernas medvetande. FVP 
Poland and the Baltics är nämligen av den åsikten att det inte är någon nackdel 
att inte vara den första banken hos kunderna. Detta då det snarare är svårare att 
försvara denna första position än det är att sträva efter att nå en högre position. 
Detta går stick i stäv med Ries och Trouts (1985) teorier som säger att ett 
företags mål alltid bör vara att placera sig främst i kundernas medvetande. 
Emellertid menar samma teoretiker att företag kan sträva efter att bli 
förstahandsvalet på den position de redan innehar. Det är denna strategi, att 
stärka den aktuella varumärkespositionen, som vi anser att Nordea har anammat 
i Estland. Dock är vi av den åsikten att denna mentala positioneringsstrategi inte 
är fullt och fast förankrad i organisationen utan att det kan vara aktuellt att se 
över valet av strategi. Detta då FVP Poland and the Baltics i samma diskussion 
som den ovanstående menar att Nordea fortsätter att söka vinna ny terräng hos 
de estniska kunderna. Vi är av den åsikten att detta tyder på att företaget trots att 
det menar att en första plats inte är att sträva efter ändå försöker nå denna 
position. Om så är fallet kan den nuvarande strategin uppfattas som 
motsägelsefull och därmed kanske på sikt inte fungera, eftersom motstridiga 
budskap når personal och kunder. Med andra ord menar vi att för att företag ska 
lyckas med att uppnå en stark position hos konsumenter så torde det vara viktigt 
att de är konsekventa i sin kommunikation.  
 
Enligt Nordeas Assistant Brand Manager i Sverige ska Nordea fungera 
likvärdigt i alla länder som Nordea verkar i. Om vi summerar diskussionen som 
förts i avsnitten ovan kan vi se att så inte riktigt är fallet. Skulle det råda en 
enhetlig syn på mentala strategier inom Nordea så skulle företaget, både i 
Estland och i Sverige, antingen sträva efter att nå position nummer ett i 
kundernas medvetande eller sträva efter att behålla och stärka den position som 
företaget nu har. Vi anser emellertid inte att denna skillnad är något som 
behöver vara ett större problem för Nordea som helhet. Detta då det viktiga är 
att den strategi som används är lönsam och framgångsrik för företaget i 
respektive land. Skälet till att de mentala positioneringsstrategierna i Estland och 
Sverige skiljer sig åt menar vi skulle kunna bero på att Estland fortfarande är en 
ganska ny marknad för Nordea och att det här ännu inte hunnit utvecklats så 
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mycket rutiner som i Sverige. Därmed har det kanske ännu inte hunnit förankras 
inom organisationen vilken strategi som fungerar bäst i Estland. Det skulle i så 
fall också förklara den något förvirrade bild som ges av de mentala 
positioneringsstrategierna i Estland. 
 
Något som emellertid är enhetligt och gemensamt för Nordea i de båda länderna, 
oavsett mental positioneringsstrategi, är det arbete som läggs ned på att få med 
personalen i strävan att nå de mål som satts upp. Det estniska Nordea utbildar 
och informerar sin personal för att de ska kunna förmedla de värden som Nordea 
står för. Det svenska Nordea gör samma sak, bl a med hjälp av en Nordeabok 
som behandlar företagets mission, vision och värderingar. Detta är något som vi 
anser är positivt för hela koncernen, då alla anställda förmedlar samma bild utåt 
om de har samma bakgrundsinformation. Vi vill emellertid poängtera hur viktigt 
det är för ett företag som arbetar mycket med att ha ett enhetligt varumärke att 
varumärket uppfattas lika överallt. Som vi tidigare diskuterat kan det finnas viss 
risk att de estniska kunderna har en annorlunda bild än de svenska då de får flera 
budskap presenterade för sig av den estniska organisationen.  
 
Redan på kort sikt kan detta ha en negativ effekt på Nordeakoncernens strategi 
för den mentala positioneringen i kundens medvetande. Då kunden i Estland har 
en annan bild av Nordea än kunden i Sverige kan placeringen i kundens 
medvetande bli annorlunda i Estland än i Sverige, vilket kommer att göra det 
svårt för Nordea att få en enhetlig placering. Precis som Ries och Trouts (1985) 
teorier säger så kan företag tillämpa vissa strategier för att nå eftersträvade mål 
men i slutändan är det konsumenten själv som avgör vilken placering dessa 
företag får i medvetandet. Är då informationen kunderna baserar placeringen på 
inte samma på alla marknader så torde företagen, enligt vår mening, få det svårt 
att nå den sökta mentala positionen. 
 

5.4.2 Marknadspositionering av varumärket 

Precis som vid mental positionering så anser vi efter att ha granskat Nordea i 
Estland och Sverige att företaget även värdesätter en stark position på 
marknaden. Detta ligger helt i linje med uppfattningen som McKenna (1985), 
Nilson (1998), Melin (1997), m fl har om vilken roll marknadspositionen spelar 
för ett företag.  
 
I Estland såväl som i Sverige har Nordea använt sig av ett nytt varumärke för att 
delvis etablera en ny position, men också stärka en redan befintlig position på 
marknaden. Detta ligger i linje med Melin och Urdes (1991) teorier om att 
varumärket kan användas för att växa. Genom olika fusioner och därmed också 
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namnbyten har företaget vuxit och intagit nya positioner på marknaden. Vi 
ifrågasätter dock Nordeas strategi för att nå sin position på marknaderna. Detta 
ifrågasättande har sin grund i den diskussion som varit återkommande i analysen 
om Nordea, nämligen den om ett enhetligt budskap utåt.  
 
I Estland besitter Nordea i vissa fall en s k lågprisposition som vi menar går att 
likställa med Porters (1985) kostnadsledarskap. Även om det estniska Nordea 
mest vänder sig till företagskunder så är dess kundgrupp även privatkunder 
vilket gör dess kundsegment ganska brett. Kostnadsledarskapet uppnår Nordea i 
Estland genom att det p g a sin storlek kan pressa priserna något och därmed ha 
bättre erbjudande än sina konkurrenter. Nordea i Sverige har enligt oss inte 
denna positionering utan besitter en av Porters (1985) konkurrensfördelar som 
differentierade. Emellertid har de inte riktigt nått dit ännu utan befinner sig 
enligt deras vision på vägen dit. Differentieringen kommer då främst att bestå i 
överlägsna finansiella tjänster, ledande flerkanalsdistribution samt de bästa e-
baserade finansiella lösningarna.  
 
Det är i denna diskussion som vi har kommit att reflektera över de strategier 
Nordea valt för sina respektive länder. Sett till länderna som separata marknader 
är strategierna för marknadspositionen framgångsrika, eller i vart fall på god väg 
att bli det om det ses till den position företaget har i dag. Då verkar också valen 
vara väl övervägda. Vi har dock, som nämnts tidigare, förstått på både Nordeas 
FVP Poland and the Baltics och Nordeas Assistant Brand Manager att Nordea 
försöker verka för att vara enhetligt på alla marknader. Det skulle i så fall gå 
emot det faktum att företaget använder sig av två separata strategier på de två 
marknaderna. Vill Nordea vara likvärdigt i alla länder de verkar i måste de enligt 
Porter (1985) bestämma sig för en strategi eller så kan inga konkurrensfördelar 
uppnås, företaget riskerar då att bli ”stuck in the middle”. Frågan är dock här om 
Porters åsikter går att applicera rakt av på Nordea. Vi menar nämligen att det 
inte behöver vara så att företaget helt omedvetet har olika strategier i Sverige 
och Estland, utan det kan faktiskt vara ett medvetet val från deras sida. De kan 
efter en grundlig analys av marknaden ha kommit fram till att två olika strategier 
fungerar bäst och att dessa då inte skadar den enhetliga sida de vill visa upp. 
Detta då målet, att ha en stark marknadsposition, är lättast att nå på olika vägar 
på respektive marknad och dessutom är det som märks mest inför kunderna. För 
de sistnämnda syns bara att Nordea är stora både i Sverige och Estland – inte 
varför de är det. Skulle detta vara korrekt stämmer det i så fall överens med det 
konstaterande som gjorts tidigare att så länge målen på marknaderna är 
desamma för företaget är vägen dit av mindre betydelse. 
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5.5 En sammanfattande jämförelse av ICA & Nordea 

Både ICA och Nordea verkar till fullo ha förstått och anammat att vetskap om 
varumärket är något mycket viktigt för företag på dagens marknader. Denna 
insikt ser dessutom ut att ha följt med företagen över landsgränserna då båda 
företagen också i sina etableringar i Estland arbetar mycket med varumärket och 
de värden som desamma ska förmedla. Vi är av den uppfattningen att det inte är 
förvånade att både ICA och Nordea har en samstämmig åsikt i detta fall. Det 
faktum att företagen verkar inom två traditionella och stabila branscher, 
dagligvarubranschen och bank- och finansbranschen, bidrar snarare till att det 
var något som skulle kunna förväntas av dem. Detta då de har verkat länge nog 
på olika marknader för att, i enlighet med teorierna, ha insett varumärkets vikt 
(jfr Liljendahl, 1987, Murphy, 1992, Ries & Trout, 1985). Trots det sistnämnda 
visar enligt oss båda företagen tendenser till att på sikt få problem i sin 
varumärkespositionering i Estland. ICA för att de har två varumärken och 
Nordea för att de eventuellt inte kommunicerar sitt varumärke tillräckligt 
entydigt. Vi anser dock att företagen med största sannolikhet är medvetna om 
problemen och därmed kommer att åtgärda dem när det behövs. Denna åsikt 
baserar vi på samma faktum som ovan, d v s att företagen har den erfarenhet 
som krävs för att hitta de bästa lösningarna. 
 
Det råder även samstämmighet mellan företagen vad gäller utnyttjandet av egna 
resurser för att på så sätt skapa en stark positionering på både den estniska och 
den svenska marknaden. Vi är av den åsikten att ICA och Nordea ser kunskap 
om de marknader de är verksamma inom som något vitalt för den fortsatta 
framgången för företagen. Den information de samlar in om omgivningen 
används för att stärka deras resursposition såväl som deras mentala position och 
marknadsposition. De estniska marknaderna verkar emellertid kräva mer fokus 
på de externa faktorerna än vad de svenska gör. Detta menar vi skulle kunna 
bero på den stagnering som den svenska marknaden nått både inom dagligvaru- 
och bank- och finansbranschen, vilket kan ha gjort att företagen nu måste 
använda alternativa medel för att sticka ut i konkurrensen. 
 
Som vi kan se i diskussionerna ovan råder det stor enighet mellan ICA och 
Nordea angående den s k informationsbas som teorierna anser är så viktig för 
företag för att skapa lyckade strategier (jfr McKenna, 1985, Nilson, 1998, Melin 
1997). Vi menar att denna konsensus möjligen också finns inom dessa branscher 
i stort. Detta då sådan kunskap är något som vi anser följer på erfarenhet och 
rutin, vilket de flesta företag inom dessa branscher torde besitta mycket av. 
Emellertid råder inte fullständig enighet mellan företagen eller branscherna när 
det gäller de val av strategier de gjort på grundval av den ovan nämnda 
insamlade informationen. 
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Vid en jämförelse av ICAs och Nordeas strategier för mental positionering kan 
vi se att företagen i stort har valt att sikta på förstapositionen i konsumenternas 
medvetande. Enda avvikelsen är Nordeas verksamhet i Estland, där bolaget inte 
ser ut att ha detta mål utan mestadels arbetar på att stärka sin aktuella position. 
Vi menar emellertid att denna skillnad mer beror på att dagligvaruhandeln och 
bank- och finansbranschen verkar under skilda förhållanden än någonting annat. 
Detta då exempelvis dagligvarubranschen i Estland i dagsläget befinner sig 
under kraftig tillväxt och därmed tampas med ständigt ökande konkurrens 
samtidigt som konkurrensen inom bank och finans än så länge skulle kunna 
sägas vara tämligen låg på den estniska marknaden. Utifrån detta menar vi att 
det ur ett lönsamhetsperspektiv skulle kunna vara viktigare att nå en topposition 
inom dagligvarubranschen än inom bank och finans på den estniska marknaden. 
 
Om vi istället jämför ICAs och Nordeas marknadspositionering kan vi 
konstatera att strategierna skiljer sig åt för respektive bolag och marknad. I 
Estland tycks RIMI ha valt att satsa på den strategi som Porter benämner 
differentierings-fokus medan Nordea verkar ha valt att fokusera på 
kostnadsledarskap. På den svenska marknaden däremot tycks ICA ha negligerat 
Porters krav på val av strategi och satsar istället på att bl a finna bra geografiska 
lägen. Detta medan vi tycker oss se att Nordea fokuserar på Porters strategi 
differentiering på den svenska marknaden. Inget av företagen verkar i detta 
avseende ha tagit fasta på Ries och Trouts (1985) råd om vikten av en tydlig 
kommunikation utan har valt strategi beroende på hur situationen inom 
respektive bransch och marknad har sett ut. Vi menar att detta å ena sidan skulle 
kunna innebära att det är lättare att applicera Porters strategier på företag som 
verkar på den estniska marknaden än den svenska. Å andra sidan skulle dessa 
olikheter i val av strategi även kunna tyda på att det inte går att göra några 
generella tolkningar i detta avseende. Detta då valet av strategi mycket beror på 
vilket företaget är och inte påverkas nämnvärt av branschen.  
 



Slutsatser & rekommendationer 

 76

66  

SSlluuttssaattsseerr  &&  rreekkoommmmeennddaattiioonneerr  

I detta kapitel redovisas kortfattat de slutsatser som vi kommit fram till genom 
diskussionen i föregående kapitel. Därmed avser vi att besvara det syfte som 
uppsatsen bygger på samt att reflektera över de problemområden som vi 
redogjorde för i det första introducerande kapitlet. Slutsatserna kommer med 
andra ord att baseras på den jämförelse vi har gjort i analysen av ICAs 
respektive Nordeas varumärkespositionering i Sverige och Estland. 
 

6.1 Slutsatser 

Under arbetets gång har vi kommit fram till att ICAs respektive Nordeas val av 
varumärkesinriktade positioneringsstrategier till viss del skiljer sig åt för den 
estniska och den svenska marknaden. Nordea differentierar sig dock mer än vad 
ICA gör. I den mentala positioneringen följs emellertid företagen någorlunda åt, 
då både ICA och Nordea till större delen siktar på förstaplatsen i konsumentens 
medvetande. Undantaget är dock Nordea i Estland som verkar ha frångått den 
övriga trenden och istället siktar på att stärka sin aktuella position. Detta menar 
vi beror på att konkurrensen inom den estniska bank- och finansbranschen ännu 
inte är så hård och att det därför inte är nödvändigt att ha en topposition hos 
konsumenterna för att vara ekonomiskt lönsam. Med andra ord skulle det kunna 
sägas att ju mer konkurrensutsatt marknaden är desto fler skäl finns för ett 
företag att försöka inta en stark position i konsumenternas medvetanden. Således 
är det alltså viktigare att nå en topposition i konsumenternas medvetande på en 
mogen marknad samt på en marknad med kraftig aktörstillväxt än på en 
marknad där det råder låg konkurrens.  
 
För att uppnå en stark marknadsposition har ICA i stort sett samma strategi både 
i Estland och i Sverige, då de fokuserar på bl a personlig service och ett bra 
sortiment. Emellertid har strategin genererat olika resultat, då situationen på 
marknaderna ser olika ut i respektive land. Nordea har från början valt att 
använda olika marknadspositioneringsstrategier för att uppnå bästa resultat. I 
Estland siktar företaget på att inta den sökta marknadspositionen med hjälp av 
pris medan de i Sverige differentierar sig genom interna resurser.  
 
Genom vår undersökning har vi kunnat konstatera att företag som befinner sig 
på den svenska marknaden och som avser att etablera sig på den estniska 
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marknaden med största sannolikhet bör göra en anpassning av sin svenska 
positioneringsstrategi. Emellertid är det inte målen som måste ändras utan 
medlen för att nå dit. Detta då situationen på den estniska marknaden skiljer sig 
kraftigt från de förhållanden som råder på den svenska marknaden.  
 
Vi kan konstatera att ICA till skillnad från Nordea till viss del har anpassat sin 
varumärkespositionering vid etableringen i Estland. Detta då ICA använder sig 
av två olika varumärken på de två marknaderna, RIMI på den estniska och ICA 
på den svenska. Viktigt att poängtera är dock att dessa varumärken i stort 
kommunicerar samma värden. Nordea använder sig i sin tur endast av ett 
varumärke i kommunikationen med konsumenterna på båda marknaderna. 
Därmed har de en relativt hög standardisering. Emellertid har vi upptäckt att den 
interna kommunikationen inom Nordea inte fungerar tillfredsställande. Detta gör 
att det externa budskapet inte blir så enhetligt som vi har funnit vara väsentligt 
för att kunna uppnå en stark position.  
 
Ett företag bör med andra ord använda sig av ett enhetligt budskap i sin 
kommunikation för att inte förvirra konsumenterna. Detta gäller även och 
kanske i ännu högre grad på marknader med stor konkurrens och där det råder 
kraftig aktörstillväxt. Detta då det under sådana förhållanden krävs något extra 
av företagen för att uppnå en topposition inom ett område. Såväl den svenska 
dagligvaru- och bank- och finansbranschen som den estniska dagligvaruhandeln 
karaktäriseras av detta tillstånd.  
 
Utöver de övergripande faktorer som beskrivs i modellen ”Nyckeln till en lyckad 
positioneringsstrategi” i kapitel tre har vi funnit ytterligare faktorer som, oavsett 
bransch, förefaller vara viktiga vid en nyetablering i Estland. 
 
Vi har erfarit att det på den estniska marknaden, till skillnad från den svenska, 
krävs ett större fokus på externa faktorer än interna. Detta då det på en marknad 
som är ny för företag främst är de externa faktorerna som är avgöranden för 
framgång. På en stagnerad eller mognad marknad är de interna faktorerna 
viktigare, främst då de externa faktorerna inte förändras så mycket. Därmed 
måste företagen på en sådan marknad tävla med andra faktorer, såsom 
exempelvis sortiment, kvalitet och service. 
 
Vidare har vi dragit slutsatsen att branscherfarenhet från annan marknad främjar 
ett företags varumärkespositionering. Detta då erfarenheten ger kunskaper om 
faktorer som är viktiga vid positioneringsarbete på en ny marknad. Exempel på 
sådana faktorer är kunskapen om hur viktigt det är att känna till konkurrenternas 
förehavanden samt konsumenternas behov. Vidare kan branscherfarenhet 
förebygga eventuella problem som kan uppkomma vid etablering på en ny 
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marknad. Ett exempel är de problem som Nordea verkar ha med 
kommunikationen av sina varumärken i form av tvetydiga budskap.  
 

6.2 Rekommendationer 

Slutligen vill vi ge några rekommendationer till vidare studier som vi under 
uppsatsens gång kommit att reflektera över. Något som skulle vara intressant är 
de eventuella kulturella aspekter som skulle kunna inverka på den 
varumärkesinriktade företagspositioneringen vid etablering på en ny marknad. 
Exempelvis skulle konsumenternas beteendemönster kunna skilja sig åt mellan 
de två marknaderna. Även affärsetiken kan vara annorlunda i Estland än vad den 
är i Sverige. En annan aspekt som skulle kunna ge nya vinklingar till studien är 
konsumenternas syn på ICAs och Nordeas företagspositionering, d v s att 
genomföra en studie ur ett kundperspektiv. Denna skulle med fördel kunna 
genomföras på plats i Estland, då den kräver kontakt med de estniska 
konsumenterna. För en sådan undersökning är det dock nödvändigt med en 
större tidsmarginal än tio veckor. 



 

 

KKäällllfföörrtteecckknniinngg  

Böcker och artiklar 

Andersson, S. (1979): Positivism kontra hermeneutik, Göteborg: Bokförlaget 
Korpen  
 
Baltic Cities – Global Aspects on Urban Settlements in the Baltic Sea Region, 
(1998), Stockholm: Byggforskningsrådet 
 
Chalmers, A. F. (1995): Vad är vetenskap egentligen?, Bokförlaget Nya Doxa 
 
Dotevall, B. (1997): Modern marknadsföring, Stockholm: SNS Förlag,  
 
Ely, M. et el (1993): Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken – cirklar inom 
cirklar, Lund: Studentlitteratur 
 
Eriksson, L. T. & Wiedersheim-Paul, F. (1997): Att utreda forska och 
rapportera, Malmö: Liber AB 
 
Gustafsson, B. (2000): Kunskapsfilosofi, Stockholm: Wahlström & Widstrand 
 
Halvorsen, K. (1992): Samhällsvetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur 
 
Hedström, I (2002): Utvidgning ger EU global tyngd, Dagens Nyheter,  
14 dec 2002 
 
Holme, I. M. & Solvang B. K. (1997): Forskningsmetodik – Om kvalitativa och 
kvantitativa metoder, 2 Uppl., Lund: Studentlitteratur 
 
Ind, N. (1997): The Corporate Brand, London: Macmillan Press Ltd  
 
Kotler, P. et al (1999): Principles of Marketing, 2nd European Edition, USA: 
Prentice Hall Inc 
 
Kvale, S. (1997): Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund. Studentlitteratur 
 
Larsson, S. (2002): Priset är inte viktigt - men känslan, Svenska Dagbladet,  
9 nov 2002 



 

 

Lekvall, P. & Wahlbin, C. (1993): Information för marknadsföringsbeslut,  
2 Uppl., Stockholm: IHM Förlag AB  
 
Liljedahl, O. (1987): Striden om marknadsandelarna – om strategiska 
marknadsföringsbeslut i hårdnande konkurrensmiljöer, Lund: Studentlitteratur  
 
Lundahl, U. & Skärvad, P-H. (1992): Utredningsmetodik för samhällsvetare och 
ekonomer, Lund: Studentlitteratur 
 
Lönn, T. (1992): Bättre marknadsföring – från start till mål, Stockholm: LTs 
Förlag,  
 
McKenna, R. (1985): Regis råd – marknadsföring med guldkant enligt Silicon 
Valley, Stockholm: Svenska Dagbladets Förlag AB,  
 
Melin, F. (1997): Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – om konsten att 
bygga upp starka varumärken, Lund: Lund University Press  
 
Melin, F. & Urde, M. (1991): Varumärket – en hotad tillgång, Malmö: Liber 
Ekonomi,  
 
Molander, B. (1998): Vetenskapsfilosofi, Stockholm: Thales  
 
Murphy, J. M. (1993): Branding – A Key Marketing Tool, 2nd Edition, London: 
The Macmillan Press Ltd  
 
Nilson, T. H. (1998): Competitive Branding – Winning in the Market Place with 
Value-added Brands, England: John While & Sons Ltd 
 
Nilson, T. H. (2000): Ladda ditt Varumärke – strategier och praktiska råd, 
Stockholm: Svenska Förlaget  
 
Nationalencyklopedins ordbok (2000): Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB 
 
Patel, R. & Davidson, B. (1994): Forskningsmetodikens grunder, 2 Uppl., Lund: 
Studentlitteratur 
 
Paulsson, U. (1999): Uppsatser och rapporter – med eller utan uppdragsgivare, 
Lund: Studentlitteratur 
 
Porter, M. E. (1996): What is Strategy?, Harvard Business Review, 1996 nr 6, s 
61-78 
 



 

 

Porter, M. E. (1985): Competitive Strategy i de Wit, B. & Meyer, R. (1998): 
Strategy – Process, Content, Context, 2nd Edition, London: Thomson Learning  
 
Randall, G., (1997): Branding, London: Kogan Page Ltd  
 
Ries, A. & Trout, J. (1985): Positionering – kampen om ditt medvetande, Lund: 
Studentlitteratur 
 
Robertson, P. (1998): New Brand Development i Murphy, J. M. & Hart, S. 
(1998): Brands - The New Wealth Creators, New York: New York University 
Press  
 
Sjöström, R. (1996): Positionering under strategisk osäkerhet – en studie av 
positionering i en ny bransch, Linköping: Ekonomiska Institutionen, Linköpings 
Tekniska Högskola 
 
Sveriges lagar (2000): Stockholm: Fakta Info Direkt Sweden AB 
 
Trout, J. & Rivkin, S. (1996) The New Positioning – The Latest on the World's 
#1 Business, USA: Strategy, McGraw-Hill Inc.  
 



 

 

Internet artiklar och dokument  

Almroth, L: Estland testmarknad för ny teknik, Dagens Nyheters nätupplaga,  
17 juni 2002, <http://www.dn.se/DNeVroad/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a= 
28720>, 27 nov 2002  
 
Beyond Me Too i News-to-Use, 1997 vol. 6 nr. 2, Ripley Woodbury Marketing 
Communications, <http://www.rwmarketing.com/News/MeToo.html>,  
13 dec 2002 
 
Brooks, B (2000): Focus On Focus,  
<www.soho.org/marketing_articles/focus_on_focus.htm>, 13 dec 2002 
 
Wahlberg, M. (2002): Började som butikschef efter skolan, Svenska Dagbladets 
nätupplaga, 7 okt 2002,<http://www.svd.se/dynamiskt/naringsliv/did_ 
2773129.asp>, 9 dec 2002 
 
Ett fredligare Europa, Dagens Nyheters nätupplaga, 10 okt 2002, 
<http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=576&a=64181>, 13 dec 2002 
 
Håstad, D: Estland bäst i klassen, Dagens Nyheters nätupplaga, 24 maj 2002, 
<http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=20901>, 27 nov 
2002  
 
Från Prag till Jerusalem, Dagens Nyheters nätupplaga 22 nov 2002, 
<http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=576&a=79600>, 21 dec 2002 
 
Küng, A: Det lilla landet som lyckades stort, Svenska Dagbladets nätupplaga, 
30 okt 2002, <http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_2940560.asp>, 13 dec 
2002 
 
MarknadsplatsÖstersjön - Marknadsintroduktion Estland, Svenska Exportrådets 
hemsida, 7 maj 2002, <http://www.balticsea.swedishtrade.se/affarsradgivning/ 
marknadsradgivning/pdf/estland.pdf>, 5 nov 2002 
 
Wahlberg, M: Enligt EU-definition är ICA över gränsen, Svenska Dagbladets 
nätupplaga, 28 okt 2002, <http://www.svd.se/dynamiskt/naringsliv/did_2903 
754.asp>, 16 dec 2002 
 



 

 

Internet hemsidor 

Bank of Estonia Hemsida:  
<http://www.ee/epbe/statistika/itp.html.en>, 13 dec 2002 
 
Bonniers Lexikons Nätupplaga:  
<www.bonnierslexikon.se>, 5 november, 2002 (sökord: Estland) 
 
Europeiska Unionens Hemsida: 
<http://europa.eu.int/comm/enlargement/estonia/index.htm#Country%profile>, 
5 nov 2002 
 
Ferien.no Hemsida 
<www.ferien.no/estonia.html>, 10 dec 2002 
 
ICAs Hemsida: 
<www.ica.se>, 7 nov 2002, 3 jan 2003 
 
Nordeas Hemsida: 
a) <http://www.nordea.com/swe/group/statement.asp?navi=group&item 
=statement>, 27 nov 2002 
b) <http://www.nordea.com/swe/group/organization_2.asp?navi=group&item 
=organization>, 27 nov 2002 
c) <http://www.nordea.com/swe/group/group_2.asp?navi=group>, 27 nov 2002 
d) <http://www.nordea.com/swe/group/history.asp?navi=history>, 27 nov 2002 
e) <http://www.nordea.ee/eng/diverse/aboutus.asp?navi=aboutus>, 27 nov 2002 
f) <http://www.nordea.com/swe/group/nordea_history.asp?navi=history&item= 
=nordea_history>, 27 nov 2002  
g) <http://www.nordea.lt/en/apie.vilniusbranch.phtml>, 31 dec 2002 
h) <http://www.nordea.lv/eng/diverse/history.asp?navi=empty>,31 dec 2002 
<http://www.nordea.com/swe/ir/frequently_asked_questions.asp?navi=group&it
em=group_faq>, 3 jan 2003 
 
Oanda.com – the Currency Site Hemsida: 
<http://www.oanda.com/converter/classic?user=jordenrunt&lang=se>, 27 nov 
2002 & 21 dec 2002 
 
Staden Tallinns Hemsida: 
<http://tallinn.ee/est/linna_juhtimine/linnakantselei/struktuur/avalike_suhete_tee
nistus/struktuur/teabeosakond/arvud/tur1-11#3>, 27 dec 2002 
 



 

 

Statistical Office of Estonia Hemsida: 
<http://gatekeeper.stat.ee:8000/pxweb.2001/I_Databas/Economy/13National_ac
counts/01Gross_domestic_product_%28GDP%29/01Gross_domestic_product_
%28GDP%29.asp>, 27 nov 2002 
<http://www.stat.ee/index.aw/section=27393>, 29 nov 2002 
<http://gatekeeper.stat.ee:8000/px-web.2001/dialog/searchpxi.asp> nr 19, 12 dec 
2002 
<http://gatekeeper.stat.ee:8000/px-web.2001/dialog/searchpxi.asp> nr 81, 13 dec 
2002 
 
Statistiska Centralbyråns Hemsida, Sverige: 
<http://www.scb.se/statistik/uf0203/UF0203_GR_tab1.xls>, 29 nov 2002 
<http://www.scb.se/statistik/nr0102/nr0102bnp1950dia4.asp>, 30 dec 2002 
 
Svenska Exportrådets Hemsida: 
<www.swedishtrade.se/estland>, 5 nov 2002 
<http://www.swedishtrade.se/i_utlandet/kontor/estland/index.asp>, 15 nov 2002 
 
Svenska Riksdagens Hemsida: 
<www2.riksdagen.se/Internet7EUsvar.nsf?OpenDatabase&amp;docid=B3AFFA
2D7091194CC12565FD0044427A>, 5 nov 2002 
 
Telias Hemsida 
www.telia.se, 21 dec 2002 



 

 

Intervjuer: 

Andersson, Malin; Assistant Brand Manager, Nordea, 5 dec 2002 
 
Falkenek, Teddy; Marknadschef, ICA Handlarna , 9 dec 2002 
 
Viitanen, Heikki; First Vice President, Retail Banking Poland and the Baltic 
Countries, Nordea, 4 dec 2002 
 
Åkerberg, Christer; Country Manager, ICA Baltic AB, 2 dec 2002 
 
 
 

 



Bilaga 1 

 

BBiillaaggoorr  

Intervjuguide 

Inledning 
• Berätta om vårt mål med uppsatsen.  
• Definiera vår syn på positionering  
• Vad har du för tjänst?  
 
Enbart för Estland 
• Är företaget etablerat i samtliga baltiska stater? 
• När gick ni in i vart och ett av länderna och varför? 
• Specificera varför ni gick in i Estland? 
• Vilket varumärke valde ni att använda vid etableringen i Estland?  

Varför?  
 
Varumärkesinriktad positionering 

 
Varumärke 
• Hur ser ni på ert företags varumärke? 
• Vad står ert varumärke för? 
• Behövs kunskap om varumärket för att utforma en positioneringsstrategi? 
 
Företag 
• Hur ser ni på företagspositionering? 
• Vad måste ni veta om företaget för att bygga en stark position? 
• Vad baserar ni er företagspositionering på?  

 
Bransch 
• Hur definierar ni er bransch?  
• Vilka faktorer anser du driver konkurrensen inom din bransch?  
• Vad använder ni för verktyg för att ta reda på dessa faktorer?  
• Hur gör ni för att påverka konkurrensfaktorerna? 
 
Etableringsbarriärer 
• Finns det andra starka varumärken inom branschen? 
• Finns det hindrande statliga monopol? 
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Konkurrenspåverkande faktorer  
• Hur är tillväxttakten på marknaden? 
• Hur stor är marknaden? 
• Hur många företag finns inom er bransch? 
 
Konkurrenter  
• Vilka är era konkurrenter?  
• Hur ligger ni till jämfört med dem? Storleksmässigt: era respektive 

konkurrenternas marknadsandelar?  
• Vad har ni för position (ranking) på marknaden i jämförelse med era 

konkurrenter?  
• Vilka för- eller nackdelar medför en stark position på marknaden för er? 
 
Kunder/konsumenter  
• Vilka segment vänder ni er till?  
• Hur omfattande är det?  
• Vad har kunderna för uppfattning om ert företag?  
• Hur rankas ni av era kunder i förhållande till konkurrenter?  
• Hur går ni tillväga för att få reda på detta?   
• Vilka för- och nackdelar medför en stark position i konsumenternas 

medvetande för er?  
• Hur går ni tillväga för att uppnå en stark position? 
• Hur ser kundernas situation ut? 
 
Leverantörer och mellanhänder 
• Vilka är era leverantörer och mellanhänder? 
• Hur beroende är ni av dem?  
 
Anpassar ni er positionering efter hur det ser ut i de två länderna eller använder 
ni en standardiserad positioneringsstrategi? 
 
 
Tack för en intressant intervju! 
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Ekonomisk statistik över Estland 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

BNP-tillväxt (%) 4,3 4 11,4 4 -1,1 6,4 5,5 
Industriproduktion 

(milj EEK) 
26 118 31 412 40 385 44 176 41 734 - - 

Jordbruksproduktion  
(milj EEK) 

- 5 588,9 5 505,5 5 230,7 4 801,1 - - 

Inflation (%) 29,0 23,1 11,2 8,2 3,7 4,0 5,8 
Arbetslöshet (%) 9,7 10,0 10,1 10,1 11,9 13,7 11,9 
Medellön  (EEK) 2 375 2 985 3 573 4 125 4 413 5 279 5767 

Export (milj EEK) 21 071,6 25 034,6 40 785,4 45 575,2 43 164,5 55 502,3 - 
Import (milj EEK) 29 119,5 38 885,5 61 661,1 67 371,9 60 475,2 72 236,2 

 
- 

Utländska 
direktinvesteringar 

(milj EEK) 

2 283,8 1 329,9 1 781,2 7 989,7 3 208,2 4 140,9 
 

- 

 
(Källa: Marknadsplats Östersjön, 2002) 



 

 



 

 

 


