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Sammanfattning  
Examensarbetet besvarar hur en Science Park-nod bör göra sig synlig på glesbygden. Arbetet har 
uträttats för Näringlivsbolaget i Eksjö kommun under perioden mars 2009- september 2009. Det har 
besvarat frågor rörande marknadsföring av Science Park-noder med ett konkret exempel i samhället 
Mariannelund. Noden i Mariannelund har funnits sedan hösten 2008, men har ännu inte marknadsförts 
någonting. Rapporten påvisar hur marknadsföringen kan göras för att tjänsten ska efterfrågas av fler 
kunder. En Science Park-nod erbjuder kontorsplats att hyra, kopieringsmöjligheter, möjlighet till 
företagsrådgivning och arbetskamrater. Målgruppen är nystartade företag, mindre än tre år gamla.  

För att kunna besvara frågeställningen krävdes insamling av tidigare forskning. För att veta vilka 
marknadsföringskanaler som var mest sedda och använda av målgruppen skickades en postenkät ut till 
162 företag i målgruppen omkring samhället Mariannelund. Postenkäten gav aktuell information 
angående målgruppens mediavanor. Postenkäten behandlade också frågor angående webbformgivning 
och Science Park-begrepp. Svarsfrekvensen var relativt låg, cirka 30% besvarade postenkäten.  För att 
kontrollera vad målgruppen anser sig ha för behov som nyföretagare utfördes telefonsamtal till 
målgruppen för att ställa frågor om det. Svarsfrekvensen blev högre vid telefonsamtalen, hälften av 
dem som tilldelats postenkäten besvarade telefonsamtalen.  

Telefonsamtal och e-postkontakt hölls även med branschaktörer såsom andra Science Park-noder i 
Jönköpings län samt grannkommunerna Hultsfred och Vimmerby. Anledningen till det var att få veta 
hur andra aktörer marknadsför sig mot nyföretagare.  

Studien visar att en Science Park-nod på glesbygden bör locka nya företagare till sig genom att sprida 
publicitet om noden till både nya företagare och andra glesbygdsbor. Detta bör helst göras på ett 
sådant sätt att invånarna börjar prata om noden genom mun-till-munmetoden. Noden kan till exempel 
uppmärksammas i lokala dagstidningar, hålla events för allmänheten, göra postutskick om nodens 
tjänster till målgruppen samt skapa en egen hemsida.  

Argumenten i kommunikationen bör handla om att Science Park-noden inte ligger långt från 
målgruppens bostad samt att nodens personal kan hjälpa kunderna att utveckla en affärsplan. 
Kommunikationen bör vara att noden löser ett uppkommet problem hos målgruppen. Om noden 
skaffar en grafisk profil kan element skapas som kan användas ofta för målgruppen, ju oftare desto 
bättre för att skapa större kännedom hos målgruppen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Abstracts  
This work treats the question of how a Science Park-node should get familiar at the countryside. The 
study has been made mostly through questionnairies from March 2009 until September 2009. The 
work has been answering how the Science Park-node in the little conurbation Mariannelund should be 
marketing their business. Although the business has been there since the fall 2008 it has not yet been 
marketed. This report shows how the marketing ideas possibly can make the Science Park-node to get 
more customers. A Science Park-node can offer customers a part of an office, copying-machine, 
buisinessconsulting and fellow workers. The target group are businesses that are at the most three 
years old. 

In the beginning of the project there had to be a theoretical research. Then I had to know which 
marketingchannels that are mostly used or seen by the target group, that is why a postal questionnaire 
was sent out to 162 new businesses in the area around Mariannelund. To remind the target group about 
the questionnaire telephone calls were made where I also asked them some new questions, this time 
about the needs a new company has got. 

Phone calls were also made to other organizations, in the same type of business as the Science Park-
node, to get to know how they marketed their businesses. 

The study shows that a Science Park-node at the countryside should try to attract new customers by 
making publicity about the node to people in the countryside. This should be made in a way that 
makes people talk about it. Some ideas are that the node can try to be seen in the local newspapers, 
make events for the citizens of Mariannelund, mail information about the node to the target group and 
make an own website. 

The communication of the node should be that it solves problems for the target group. One idea is that 
it can focus on telling the target group that it is situated nearby home and that the target group can get 
personal assistance with the development of their business plan. If the Science Park-node also makes a 
graphic profile with lots of elements which is shown for the target group the popularity will come 
sooner.  
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Förord  
Jag vill passa på att tacka Näringslivsbolaget i Eksjö kommun för att de har gett mig tillfället att få 
undersöka marknadsföringsmöjligheterna för Science Park-noden i Mariannelund, det har varit ett 
givande arbete. Jag vill särskilt tacka min kontakt vid Näringslivsbolaget i Eksjö kommun, Marie 
Brask, för hjälp med information, administration av enkäter, tillgång till telefon samt uppmuntrande 
ord på vägen.  

 

Jag vill också rikta ett stort tack till min handledare Karolina Elmhester som har gett mig värdefull 
kritik vilket har hjälpt mig att utveckla arbetet. Min opponent, Elizabet Westerlund, har under hela 
arbetets gång varit ett stort stöd vilket jag är tacksam för. 

 

Malin Jonsson  
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1. Inledning 
Här nedan kommer en kort text om marknadsföring, en beskrivning om Mariannelunds Science Park-
nod och hur rapporten är strukturerad. 

1.1 Introduktion 
Vi omges dagligen av olika medier och intryck. Under det tidiga nittonhundratalet var människor, 
enligt Keller (2008) mer öppna för reklam, nuförtiden är människor mer mättade på reklam och ser på 
den med kritiska ögon. Det är svårare att övertyga folk om att något visst är åtråvärt. (Keller, 2008)  

Grönroos (1998) skriver på s.22 i boken Marknadsföring i tjänsteföretag: ”I initialskedet gäller det för 
företaget att väcka intresse på marknaden för företaget och dess utbud. Om marknadsföringen under 
initialskedet sköts framgångsrikt kan man /…/ uppnå ett sådant intresse på marknaden. Lyckas man 
inte blir resultatet negativt och kunden är åtminstone för tillfället förlorad för företaget.” 

Det finns en uppsjö av olika marknadsföringskanaler. Behövs marknadsföring för en ny verksamhet 
eller upptäcks den av målgruppen ändå? Det är något som studeras i detta arbete.  

1.2 Bakgrund  
Eksjö kommun startade hösten 2008 en Science Park-nod i samhället Mariannelund, cirka fyra mil 
från Eksjö i Jönköpings län. En Science Park-nod är ett samarbete mellan bland annat näringsliv, 
högskola och kommuner. Företagare vid en sådan nod erbjuds mötesplats, tjänster och kunskap. 
Mötesplats erbjuds i form av att hyra lokal billigt på noden, ha tillgång till kopiering, konferensrum 
med mera. Tjänsterna som erbjuds är bland annat att få tillgång till rådgivning och coachning av sitt 
företag, hjälp med marknadsföring och ekonomi. Noden är kopplad till högskolecenter vilket ger 
möjlighet till kunskapsutbyte. I dagsläget finns det två företag på Mariannelunds nod, men noden har 
utrymme för cirka sex ytterligare företag som kan hyra plats i en lokal avsedd för kontorslandskap. 
Företag som kan hyra in sig på noden är alltså sådana som behöver kontorsplats, ej industriföretag 
eller liknande. Ingen marknadsföring eller undersökning om kundbehov har gjorts för noden i 
Mariannelund, men eftersom många kontorsplatser är lediga behövs marknadsföring och 
varumärkesskapande för den.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka hur marknadsföring bör ske för Science Park-noder på glesbygden, med ett 
konkret exempel på Science Park-noden i samhället Mariannelund.  

 

Hur bör en Science Park-nod göra sig synlig på glesbygden?  

• Hur bör noden skapa varumärkeskännedom? 

• Genom vilka marknadsföringskanaler bör noden visa upp sin verksamhet för målgruppen? 

• Vad bör noden använda som kärnargument i marknadsföringen sett utifrån kundernas behov? 

• Hur ska eventuella kommunikationsförslag anpassas till målgruppen? 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet med undersökningen görs under tio veckor vilket innebär att förslagen inte kommer att 
realiseras under denna tid på grund av tidsbrist då ej några grafiska förslag har utarbetats.  
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1.5 Arbetets struktur 
Arbetet inleds med ett kapitel där projektet presenteras. I kapitel två följer metoddelen där val av 
metoder, kritik av metoderna och alternativa metoder uppges. Följande kapitel innehåller en 
nulägesbeskrivning för Science Park-noden i Mariannelund. Fjärde kapitlet består av den teoretiska 
referensramen som är mycket viktig för arbetet. Arbetets femte kapitel består av empirin av 
undersökningarna. Kapitel sex analyserar empirin och teorin. I kapitel delges slutsatsen av arbetet och 
i kapitel åtta följer en kort diskussion. 
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2. Nulägesbeskrivning 
I det här kapitlet följer en beskrivning av Science Park-begreppen som används i rapporten. I det andra 
delkapitlet finns en nulägesbeskrivning av Science Park-noden i Mariannelund. 

2.1 Vad är Science Park-systemet? 
De grundläggande motiven för Science Park-systemet i Jönköpings län är att aktivt agera för att 
erbjuda en fysisk mötesplats för kunskapsbaserade nyföretagare, erbjuda tjänster som stödjer 
företagsstart och –tillväxt samt att erbjuda byten av kunskap mellan företag och högskola. Systemet 
drivs ideellt av Aneby kommun, Eksjö kommun, Gislaveds kommun, Gnosjö kommun, Habo 
kommun, Jönköpings kommun, Mullsjö kommun, Nässjö kommun, Sävsjö kommun, Tranås kommun, 
Vaggeryds kommun, Vetlanda kommun, Värnamo kommun, Högskolan i Jönköping, Länsstyrelsen i 
Jönköpings län, Landstinget i Jönköpings län, Företagarna, Handelskammaren i Jönköpings län och 
Svenskt Näringsliv. Ett syfte med systemet är att på lång sikt öka nyföretagandet i länet till dess andel 
av Sveriges befolkning. (Science Park-systemet i Jönköpings län) 

Science Park 

En Science Park är, enligt Science Park Jönköping, en sammankopplande verksamhet mellan 
universitet, forskningscentra/ högre utbildningsinstitut och kunskapsintensiva företag. En Science Park 
ska främja byten av teknik och affärskunskaper mellan aktörerna. (Jönköpings Science Park) 

Science Park Jönköping AB ägs av Jönköpings kommun och Högskolan i Jönköping. Organisationen 
hjälper vid start, utveckling och tillväxt av kunskapsintensiva företag (främst inom elektronik och 
finansiering). Målet är att finna nya näringsverksamheter. Idéutveckling och starthjälp av företag sker 
via Business Lab där många nyföretagare är studenter vid Högskolan i Jönköping. Vidare finns det ett 
inkubatorsprogram vid Science Park Jönköping; Business Incubator där ett krav är en skalbar 
affärsidé. En inkubator innebär en uppstartsfas för nya företagare där de får tillgång till kontor, 
marknadsföring, nätverkande och liknande. En tredje linje av Science Park Jönköping är Business 
Growth där företag kan hyra lokaler i byggnaden om de är intresserade av ett samarbete med högskola, 
om de vill vara ett företag som är framåtskridande i sin bransch och om de vill samverka med andra 
företag. Totalt finns cirka 115 företag i Science Park Jönköping. (Ibid) 

Science Park-nod 

Science Park-noderna härstammar från verksamheten som bedrivs vid Science Parks och ingår i 
Science Park-systemet. Det innebär alltså att de agerar för att erbjuda en fysisk mötesplats för 
nyföretagare, företag som har kommit längre i sin tillväxt och personer som ej ännu tagit steget till att 
bli egen företagare. Konkreta exempel på vad som erbjuds är mötesplatser såsom kontor, möjligheter 
till kopiering och konferensrum. Det erbjuds också tjänster; rådgivning samt coachning, 
marknadsföring och ekonomi. Totalt finns cirka 10 noder i Jönköpings län. (Science Park-systemet i 
Jönköpings län) 

2.2 Science Park-noden i Mariannelund 
Science Park-noden i Mariannelund startades hösten 2008 då två företagare efterfrågade detta. Noden 
har ännu inget namn. Den är centralt belägen vid torget i Mariannelund, i lokalerna intill 
medborgarkontoret Emilkraften (ett utvecklings- och servicekontor för Mariannelunds invånare). Det 
rör sig ganska mycket människor på detta våningsplan eftersom ortens bibliotek huserar i samma lokal 
som Emilkraften. (Brask) 
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Företagarna som befinner sig på noden arbetar inom skilda yrkesområden (en homiatriker och en 
konsult inom vindstrategi). Homiatrikern bedriver hälsokonsultation och massage vilket innebär att 
denne har ett eget rum som går att stänga, vindstrategen har sitt skrivbord i en större sal som kan 
användas som ett mindre kontorslandskap. Enligt Marie Brask har noden plats att ta in ytterligare sex 
företag. (Ibid) 

Genom noden i Mariannelund vill Näringslivsbolaget i Eksjö kommun få ökat företagande. Företag 
som kan hyra in sig på noden är sådana som behöver kontorsplats, ej industriföretag som behöver 
maskinpark eller liknande. Eksjö kommun har i nuläget ett avtal om att noden ska finnas i två års tid, 
men om det finns efterfrågan då denna tid löpt ut kommer noden antagligen att finnas kvar längre. Det 
finns ingen anställd från Science Park-systemet i Mariannelund utan noden är självgående. 
Kontaktperson för noden är Marie Brask, arbetande i Eksjö. (Ibid) 

2.2.1 Nodens tjänster och målgrupp 
Under tiden företagare hyr lokal hos Science Park-noden i Mariannelund får de tillgång till 
företagscoachning som kan handla om exempelvis hjälp med affärsplanen och marknadsföring. 
Företagscoachningen sker genom en av kommunens inhyrda rådgivare inom området, denne är 
placerad i Eksjö (cirka fyra mil från Mariannelund). Rådgivaren kan antingen ta sig till 
Mariannelunds-noden eller så kan mötet ske via Internet. (Brask)  

Noden är kopplad till Högskolecenter i Eksjö vilket ger möjlighet till kunskapsutbyte.  Företagare på 
noden har tillgång till konferensrum och möjlighet att använda Emilkraftens kopiator, fax och 
kunddator (för enklare ärenden). Noden är till för att personer ska få igång en verksamhet kring sitt 
företag, de ska alltså inte sitta på noden i tio års tid utan bara tills de kan driva vidare det utan hjälp. 
(Ibid) 

Målgruppen för noden är nyföretagare i och omkring Mariannelund (upp till tre mil från samhället). 
Lokalen som hyrs ut till företagarna kostar 1500 kr/månad men om företaget inte har ”kommit igång” 
ekonomiskt kan individuella överenskommelser göras så att till exempel första halvåret är gratis. (Ibid)  

2.2.2 Nodens marknadssituation 
Science Park-noden i Mariannelund har inte har marknadsförts något, men den uppmärksammades 
under hösten 2008 i de lokala dagstidningarna Smålandstidningen och Vimmerby Tidning. Den 
uppmärksammas även genom viss information under företagarträffar (så kallade soppluncher) som 
Eksjö kommun anordnar i Mariannelund. (Brask) 

Det finns ingen grafisk profil att använda – nodens grafiska stil kan se ut hur som helst, den behöver 
inte följa andra noders uttryck i Science Park-systemet i Jönköpings län. Detta innebär att det visuella 
uttrycket kan anpassas till Mariannelund. (Ibid) 

2.2.3 Konkurrenter 
Då nodens grundidé är att fler företag ska startas i Eksjö kommun är inte hemmaföretagarna eller 
övriga nyföretagare i kommunen något hot mot noden, menar Marie Brask. Hotet är om 
kommuninvånarna istället väljer att starta företag i någon annan kommun. Om noden och dess 
företagsstöd inte är känt bland kommuninvånarna är risken att de väljer att söka hjälp för 
nyföretagande i andra kommuner där de känner till att stöd finns. Marie Brask säger att största 
konkurrenterna till noden är de närliggande kommunerna Hultsfred och Vimmerby. (Brask) Den ena 
företagaren på noden anser däremot att konkurrenter till noden i Mariannelund är andra uthyrare av 
lokaler. Den andra företagaren på noden anser att noden är relativt ohotad eftersom dennes åsikt är att 
konkurrenterna är andra noder, varav den närmsta noden ligger i Eksjö (fyra mil bort). (Hjort; 
Dahlström)  
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3. Metod 
Undersökningen till denna uppsats har skett både genom primär- och sekundärdata med hjälp av källor 
såsom litteratur, intervjuer, elektroniska källor och enkät. Totalt sett sammanställdes ovanstående data 
till nulägesbeskrivning, referensram, empiri, analys och slutligen slutsats. I detta kapitel kommer 
metoderna för de olika typerna av datainsamling att redovisas närmare och även kritiseras. I analysen 
och slutsatsen finns vissa reflexioner som endast grundar sig på den teoretiska referensramen, eftersom 
jag inte undersökt allt på egen hand och alltså inte har någon empiri att basera svaren på. 

3.1 Utgångspunkt för datainsamling och vidare metodval 
Inför datainsamlingen till arbetet med Science Park-noden i Mariannelund krävdes det en 
nulägesbeskrivning som utgångspunkt för vidare undersökning. Genom att ha underlag för hur noden 
fungerar och vad undersökningen ska behandla kunde arbetet lättare fortgå med insamling av data. 
Intervjuer gjordes med personer som var kopplade till Science Park-noden i Mariannelund för att få en 
bättre uppfattning om tjänsten. Branschaktörer intervjuades för att få en bild av hur andras agerande 
inom exempelvis marknadsföring ser ut. 

Undersökningens målgrupp fastställdes, av uppdragsgivaren, som nystartade företagare (ej äldre 
företagsformer än tre år1) i området omkring Mariannelund. Geografiskt sett berördes företag i eller 
omkring Mariannelund, Ingatorp, Hultsfred, Silverdalen, Lönneberga och Rumskulla (under 
postnumren 570 30, 570 33, 570 31, 577 01, 577 24, 577 30-577 39, 577 90-577 93, 577 50-577 51, 
577 94 och 598 92). Undersökningens respondenter kommer inte att nämnas i referenslistan eftersom 
deras uppgifter behandlas konfidentiellt. 

Nulägesbeskrivningen av noden har skett genom kvalitativa intervjuer (se 3.1.4). Även datainsamling 
med hjälp av elektroniska källor har gjorts (de olika nodernas hemsidor, grannkommunernas hemsidor 
och Science Park-relaterade hemsidor).  

3.2 Metod insamling och läsning av litteratur samt elektroniska källor  
Litteraturinsamling krävdes för att få större förståelse för ämnesområdet. Elektroniska källor användes 
för att hitta information om noder och övriga konkurrenter.  

För att få insikt i ämnet och hur arbetet skulle fortskrida införskaffades sekundärdata genom att läsa 
tidigare teoretikers åsikter i ämnet. Lekvall och Wahlbin (2001) skriver att undersökningen kan 
komma väldigt långt på enbart tidigare forskning, ibland behövs inte ens någon egen ny undersökning 
skapas vilket gör att det är viktigt att börja arbetet med att se vilka tidigare teorier som kan användas. 
För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar söktes litteratur inom områdena 
varumärkesskapande, marknadsföringskanaler, kommunikation och formgivning. Även litteratur 
angående nyföretagares behov söktes upp för att kunna svara på vilka argument som bör användas på 
målgruppen. 

För att få mer information om Science Park-systemet samt närliggande kommuner till Eksjö, användes 
elektroniska förstahandskällor. Då olika Science Park-noder behövde kontaktas för mer information 
(om marknadsföring och verksamhet) hittades kontaktuppgifter via elektroniska källor, vissa 
kontaktades även via e-post.  

                                                        

1 Anledningen till att kontaktade företag inte är äldre än tre år kan grundas på Klofstens (2009) teori om att det är 
under de tre första intensiva åren som företagets grund läggs.  
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3.2.1 Kritik till litteraturläsning och elektroniska källor  
En fördel med tidigare forskning (sekundärdata) är att det ofta är billigare att insamla än att utforska 
området genom att göra nya undersökningar (primärdata). En nackdel med tidigare forskning är dock 
att de i många fall inte har gjorts för samma syfte som det egna arbetet går ut på. (Lekvall & Wahlbin, 
2001)  

Då den teoretiska referensramen insamlats har i många fall erkända författare inom området använts 
vilka jag ser som tillförlitliga. Det har ibland varit svårt att hitta nytt material (särskilt angående 
nyföretagares behov) så därför har vissa källor varit gamla – den äldsta är från 1984, men nyare källor 
stöder argumenten. Sekundärdata har till största delen insamlats från böcker där trovärdigheten är stor 
eftersom bokförlag har tryckt och gett ut böckerna, men även från artiklar.  

Internet är snabbt, uppdaterat och ständigt öppet för besökare (Bergström, 2007), men kan givetvis 
innehålla felaktig information då det är lätt att publicera text på Internet. Då data har insamlats från 
hemsidor har dock förstahandskällan använts, vilket bör ge en så korrekt bild som möjligt. 

3.3 Metod insamling, genomförande, sammanställning intervjuer 
Nulägesbeskrivningen av noden skedde genom kvalitativa intervjuer via personligt samtal, 
telefonsamtal och e-postkontakt med uppdragsgivaren, Marie Brask vid Näringslivsbolaget på Eksjö 
Kommun. Telefonsamtal med företagarna på noden (Jonathan Hjort och Eva-Lena Andersson), andra 
noders kontaktpersoner samt anställda vid grannkommunerna har också förts. Den viktigaste 
informationen fördes in i olika delar i uppsatsen. 

3.3.1 Kritik till intervjuer 
Vid intervjuer är risken stor att personerna delar med sig av sina subjektiva tankar, det är oundvikligt 
då de påverkas av tidigare erfarenheter. Det är lätt hänt att undersökaren utsätter respondenten för 
intervjuareffekten genom att exempelvis stressa respondenten i svaren samt påverka respondenten med 
sitt tonfall (Christensen, 2001). Genom att förbereda samtalet innan kan det dock kanske undvikas. I 
dessa intervjuer gavs dock personerna möjlighet att prata ganska fritt om de olika verksamheterna 
vilket gör att jag inte påverkade dem eller ledde dem nämnvärt. Vissa frågor som ställdes var dock 
likadant utformade till de olika respondenterna vilket betyder att undersökningen totalt sett hade låg 
grad av standardisering men var strukturerad eftersom frågorna tillhörde ett enhetligt frågeområde 
(Trost, 1986). 

3.4 Metod postenkät 
En enkät gav svar på vilka kanaler som målgruppen använder sig av dagligen samt vad de ansåg om 
några webbformgivningar.  

Då en av delarna i undersökningen skulle innehålla frågor till en större mängd människor valde jag att 
använda mig av postenkät eftersom det, enligt Christensen (2001) samt Leedy och Ormrod (2005), är 
ett billigt sätt att nå ut till många i målgruppen. Anledningen till att det blev en postenkät var att 
uppdragsgivaren menade att många på glesbygden inte använder e-post. Enkäten innehöll tjugonio 
frågor/påståenden varav några hade delfrågor. I enkäten skulle respondenterna besvara hur ofta vissa 
kanaler användes, men enkäten skulle även innehålla bilder av webbsidor och därför var det 
nödvändigt att använda postenkät framför telefonintervju. Telefonintervjuer hade också tagit för lång 
tid att utföra så därför passade en postenkät bäst, trots att bortfallsrisken är stort enligt Lekvall och 
Wahlbin (2001).  
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Tillsammans med enkäten medföljde ett förfrankerat svarskuvert från Eksjö kommun, som enkäten 
skulle sändas åter i. Ett missivbrev häftades ihop med postenkäten. Missivbrevet beskriver varför 
respondenten fått enkäten, vad enkäten ska användas till, eventuell konfidentialitet, vem avsändaren 
är, kontaktuppgifter till avsändaren och liknande. I missivbrevet valdes att använda ett lockbete i form 
av att lotta ut två biljetter till Eksjö Stadsfest 2009 till en av respondenterna som belöning, detta för att 
höja svarsnivån (Christensen 2001; Trost 2007). För att se missivbrevet se bilaga 1 ihop med 
postenkäten. 

Enkäten postades till 162 nya företagare omkring Mariannelund. Anledningen till att de berörda 
företagen blev just dessa var att de är en potentiell målgrupp till noden, eftersom noden i 
Mariannelund är öppen för nystartade företag. Enkäten skickades ut av uppdragsgivaren 
Näringslivsbolaget i Eksjö kommun, i slutet av vecka 17. Sista svarsdatum var 090501, det vill säga i 
slutet av vecka 18. Då det var viktigt att så många som möjligt i målgruppen besvarade enkäten valdes 
att dagarna före sista anmälningsdatumet göra påminnelser via telefon till dem som inte besvarat 
enkäten. Enkätsvaren användes enbart för denna undersökning och ingen person har blivit utpekad för 
sina åsikter - för att kunna hålla reda på vilka som besvarat enkäten skulle varje enkät dock ha varit 
personligt numrerad med ett löpnummer, men då Näringslivsbolaget i Eksjö kommun skickade iväg 
enkäterna glömdes detta bort vilket gjorde att det påminnelsearbetet försvårades. 

Enkäten är en tvärsnittsansats av typen survey-ansats, det vill säga en enkät där alla får samma frågor 
och som går på bredden i stället för på djupet. Resultaten kan uppvisas i olika diagram och tabeller 
istället för djupa beskrivningar av enskilda saker. Undersökaren registrerar passivt verkligheten utan 
att försöka påverka den själv. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Nästan hela enkäten bestod av slutna frågor 
vilket innebär att respondenten svarar genom att fylla i något av de tidigare skrivna alternativen, det är 
enligt Christensen (2001) vanligt att respondenten föredrar att svara på slutna frågor, det är även 
snabbare att sammanställa enkäter med slutna frågor enligt Trost (2007). Det fanns dock även några 
öppna frågor där respondenten fick möjlighet att svara utan att begränsas till några förhandsskrivna 
svar. För att inte få alltför långa svar att analysera begränsades det genom att lämna ett linjerat 
utrymme för detta ändamål. (Christensen, 2001) 

I enkäten skedde svarsmetoden genom intervallskala, vilket innebär att respondenten svarar genom att 
välja ett alternativ i kryssboxar mellan två ytterligheter (i detta fall ”Instämmer helt” och ”Instämmer 
inte alls”). Rutorna mellan dessa svarsalternativ var ej markerade med namn eller siffror. Lekvall och 
Wahlbin (2001) skriver att intervallskalorna har lika stora avstånd mellan skalvärdena och att det inte 
finns någon nollpunkt. Oftast bestod enkäten av frågor där ett påstående gavs till respondenten som 
denne skulle ta ställning till, det är vanligt enligt Christensen (2001). I nästan alla enkätfrågor fanns 
även svarsalternativet ”Vet inte” eftersom respondenten i vissa fall inte kan ta ställning i frågan (Trost, 
2007).  

Enkäten inleddes med sakfrågor som behandlar fakta (det vill säga hur något faktiskt är och inte hur 
respondenten tror att denne borde svara) - födelseår, sysselsättning/ yrkeskategori, bostadsområde och 
högsta utbildningsnivå. Det är lättbesvarade frågor som är bra att inleda enkäten med. (Trost, 2007) 
Därefter följde ett antal påståenden om respondenternas mediavanor, för att få inblick i vilken 
marknadsföringskanal som är mest sedd av målgruppen. Sedan följde två frågor där målgruppen skulle 
skriva vad Science Park-begrepp betyder för dem. Detta för att se om begreppen är tillräckligt 
förståeliga hos målgruppen för att kunna användas mer frekvent för noden i Mariannelund. 
Målgruppen fick även ta ställning till eventuell kännedom om nodens tjänster i Mariannelund. Därefter 
följde påståenden om formgivning av tre olika webbsidor. Genom att låta målgruppen bedöma sådana 
projekts grafiska utformning ges svar om vad som är funktionellt eller tilltalande för målgruppen. De 
tre olika webbsidornas skärmdumpar som visades upp var Tillväxtverkets Företagarguiden, Eksjö 
kommuns Starta eget-sida och Jobs and Societys sida NyföretagarCentrum. Anledningen till att dessa 
valdes ut var att alla har nyföretagare som målgrupp samt att de såg ganska olika ut i formgivningen. 
Fler webbsidor än dessa tre hade nog blivit för mycket att utvärdera för respondenterna. Slutligen i 
enkäten fanns de tre skärmdumparna utskrivna i färg på helsidor för att respondenterna skulle ha 
möjlighet att se allting på skärmdumpen så nära dataskärmsformat som möjligt. Enkäter som 
besvarades senare än svarsdatumet 090501 medräknades i undersökningen, trots sent datum, eftersom 
svarsfrekvensen var låg. För resultatet av postenkäten se bilaga 1. 
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Påminnelse-samtal för postenkäten 

Eftersom postenkäter har låg svarsfrekvens är det bra att påminna respondenterna om att svara. Enligt 
Christensen (2001) bör enkäters sista svarsdatum vara mellan tio och fjorton dagar efter postutskicket. 
Eftersom jag var sent ute med skapandet av enkäten så blev svarstiden endast en vecka för 
respondenterna. Enligt Christensen (2001) bör påminnelserna ske direkt efter sista svarsdatum gått ut, 
men eftersom tidsplanen var snäv började jag påminna målgruppen via telefon redan efter bara några 
dagar (090429 och även en gång i början av maj -09). Jag fick låna en telefon av medborgarkontoret i 
Mariannelund (Emilkraften) för detta ändamål. Eftersom enkäterna, som tidigare nämnts, inte fått 
några personliga löpnummer kunde jag inte se vilka som redan besvarat enkäten, därför fick jag ringa 
till så många som möjligt på telefonlistan över målgruppen.  

Under dessa påminnelse-samtal ställde jag även ytterligare frågor, som egentligen borde ha varit med i 
postenkäten. Dessa frågor handlade om vad respondenterna anser är viktigt som nyföretagare. Svaren 
på dessa frågor hjälpte mig hitta kärnargumenten som kommunikationen för noden i Mariannelund bör 
använda sig av för att rikta sig till målgruppen. Telefonutfrågningen gick till så att jag läste upp hur 
respondenten kunde svara - på en intervallskala mellan ”Jätteviktigt” och ”Inte alls viktigt” samt att de 
också hade möjlighet att svara ”Vet inte”. Därefter ställde jag de standardiserade frågorna till dem och 
kryssade i respondentens svar i mitt formulär. Jag avslutade med en öppen fråga för att få in åsikter 
som inte behandlats tidigare.  

Telefonintervjun är, enligt Christensen (2001), tids- och kostnadseffektiv. I detta fall blev det, som 
förväntat, fler svar från målgruppen via telefon (81 svarande) än via postenkäten (56 svarande). Jag 
hann dessvärre inte ringa till alla i målgruppen under de två dagar jag ringde runt men jag kom, trots 
det, upp i hälften av alla som tilldelats postenkäten. För tillvägagångssättet för samtalen, 
frågeformuläret och dess svar se bilaga 2. 

3.4.1 Kritik och alternativa metoder för postenkät  
Postenkäten 

Det är bra att använda sig av postenkät eftersom respondenten inte påverkas av avsändarens tonfall 
eller liknande, respondenten kan också välja att besvara enkäten vid en tidpunkt det passar denne. 
Nackdelar med postenkäter är att det kan ta lång tid att få svar från respondenterna och att den som tar 
emot den besvarade enkäten inte kan ta reda på vem som egentligen besvarat enkäten, det kan ju till 
exempel vara någon familjemedlem till den tänkta respondenten. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Enkäten blev färdigställd sent i tidsplanen vilket gjorde att viktiga frågor som borde ha varit med i 
enkäten glömdes bort (om vilka behov som är viktiga hos nyföretagare). Detta besvarades dock i 
påminnelsesamtalen senare, men det hade kunnat undvikas genom bättre planering av enkäten.  

I missivbrevet användes en biljettutlottning som lockbete för att högre svarsnivå, tyvärr blev utfallet 
inte så stort trots lockbetet – lite mer än 30 % av respondenterna besvarade postenkäten. Enligt min 
handledare så är det en ganska normal svarsfrekvens vid postenkäter, Christensen (2001) skriver dock 
att postenkäter med påminnelse brukar få svarsfrekvens på ungefär 50 %. Vidare menar Christensen 
(2001) att svarsfrekvensen beror på hur intresserad mottagaren är av ämnet och om frågorna är 
engagerande. Utlottningen av biljetterna kan ha gjort att fler svarade utan att fylla i enkäterna seriöst, 
men jag har ingen anledning att tro det då enkäterna inte var ifyllda på något egendomligt sätt, utan 
verkade sanningsenliga.  

Jag anser att enkäten var lagom lång och att den utformades luftigt och överskådligt, vilket är bra att 
eftersträva. Jag lämnade inte heller någon enkätsida halvtom eftersom Trost (2007) menar att det kan 
ge intrycket av att man kommit till slutet av enkäten. Det var lätt att svara på enkäten eftersom ett 
förfrankerat kuvert medföljde att posta enkäten i (Ibid). Trost (2007) anser att man ska använda ett 
enkelt språk, inte ha flera frågor i samma fråga och undvika negationer och långa formuleringar i 
frågorna – detta anser jag att jag har följt. Jag följde även hans exempel att man ska tala om vad 
kommande frågor ska handla om för att respondenten inte ska bläddra framåt i enkäten och påverkas 
av nästkommande frågor i sina svar (Ibid). 
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De öppna frågorna i postenkäten utnyttjades endast av ett fåtal respondenter, vilket visar att 
respondenter föredrog slutna frågor. 

Fråga nummer 14 i postenkäten handlade om hur ofta respondenterna går på bio. I de givna 
svarsalternativen där har jag dock inte använt mig av någon jämn värdeskala, utan haft ganska stora 
hopp mellan alternativen. Det gjorde nog att svaren på den frågan kan ha blivit fel, eftersom det inte 
fanns så många alternativ att välja mellan (till exempel mellan att gå ”någon gång om året på bio” eller 
”någon gång i månaden”).  

Det var också lite märkligt att fråga 16 i postenkäten behandlade huruvida respondenten använder fast 
telefoni dagligen i sitt arbete, då ingen av de omgivande frågorna handlade om arbetet. Detta hade 
också kunnat åtgärdas före utskick. Jag har dock inte märkt några konstiga svar på den frågan utan 
respondenterna verkar inte ha tänkt så mycket på det.  

Helsidesutskrifterna i färg av webbsides-skärmdumparna var menade att häftas ihop för sig själva, inte 
ihop med enkäten. Tanken var att respondenterna då skulle kunna ha enkäthäftet med frågorna vid 
sidan om bildhäftet med de tre webbsidorna och analysera formgivningen utan att behöva bläddra fram 
och tillbaka i enkäthäftet. I och med att det även fanns små halvsidesbilder av skärmdumparna på 
samma sida som frågorna kanske inte de stora helsidesutskrifterna användes i alla fall. En slutsats är 
att de alltså inte hade behövt vara med. 

Respondenterna gav svar som visade att de gillade Eksjö kommuns formgivning bäst, detta skulle 
kunna bero på att de svarade till Eksjö kommuns fördel eftersom de var avsändare av postenkäten. Det 
kan ha påverkat resultatet, men det är svårt att ta reda på.  

Vissa respondenter kanske inte svarade sanningsenligt på postenkäten utan bara kryssade i enkäten 
slumpmässigt för att ha chansen att vinna biljetterna som utlovats (Trost, 2007). Detta kan ha lett till 
att empirin har gett felaktiga svar, men sanningshalten i enkäterna går inte att undersöka. Det som 
kunde ha gjorts är att inte ha utlovat något pris till respondenterna, men då hade risken varit att färre 
hade svarat. 

 

Påminnelsesamtal för postenkäten 

Min personliga åsikt är att det inte hade blivit ett så särskilt mycket högre svarsantal för postenkäten 
om svarsperioden hade varit längre. Detta grundar jag på mitt intryck då jag ringde 
påminnelsesamtalen, flera menade att de inte visste vart de lagt enkäten eller glömt bort den. Genom 
påminnelsesamtalen fick jag dock fler respondenter att besvara enkäten, eftersom jag berättade hur 
viktiga deras svar var för min undersökning.  

I postenkäten hade jag skrivit att respondenternas åsikter skulle behandlas konfidentiellt men då jag 
använde mig av telefonpåminnelser var det ibland inte respondenten som svarade utan någon 
familjemedlem. Vikten av detta har Trost (2007) skrivit om; då jag presenterade mig avslöjades 
diskretionen eftersom den som svarade i telefon då kanske börjar ställa frågor om mitt samtal till 
respondenten. Jag tror dock inte att detta vållat några problem för respondenterna eftersom enkäten 
inte var särskilt känslig eller personlig.  

Då frågorna om nyföretagarnas behov ställdes under telefonsamtalen lästes förutbestämda frågor upp 
för respondenten. Eftersom jag försökte få tag i så många respondenter som möjligt kan 
intervjuareffekten (Christensen, 2001) ha spelat in; jag kan ha stressat respondenten i svaren och jag 
kan ha påverkat respondenten med mitt tonfall. Men då jag hade väl utförda frågeformulär anser jag 
att jag i de flesta fall höll en så neutral ton som möjligt.  Det som var fördelaktigt under 
telefonintervjuerna var att det fanns möjlighet att ställa följdfrågor samt att respondenterna direkt 
kunde ställa frågor om något var oklart.  
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Alternativa metoder  

Alternativ för kvantitativa undersökningar är kvalitativa undersökningar som innebär att själva 
undersökningen ofta är mindre strukturerad och något mer subjektiv i analysen än en kvantitativ 
undersökning. Kvalitativa undersökningar brukar inte kunna insamlas, analyseras och tolkas i 
sifferform som kvantitativa undersökningar kan. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Alternativ till tvärsnittsanalys är fallstudieanalys och tidsserieanalys. I en fallstudie är resultaten 
detaljrika redogörelser av enskilda fall. Det kan användas där man före studien inte vet riktigt vad som 
bör undersökas. En djup kontakt utvecklas mellan undersökaren och respondenten. I en tidsserieanalys 
insamlas data under en längre tid, flera år, och analyseras. (Ibid) 

Alternativ till postenkät och telefonintervju är webbenkät, påstana intervjuer och personliga intervjuer. 
Christensen (2001) skriver att några fördelar med webbenkät är att det går fort, att det är enkelt och att 
bearbetningen förkortas eftersom data redan är inläst digitalt. Detta valdes dock bort eftersom 
uppdragsgivaren menade att många inte använder Internet eller e-post på glesbygden. Påstana 
intervjuer innebär att intervjun sker ”på stan”, det vill säga att man intervjuar slumpmässigt utvalda 
personer på torget exempelvis, men då målgruppen var en särskild grupp människor som bodde 
utspritt på glesbygden var det inte ett alternativ som fungerade i den här undersökningen (Christensen, 
2001). Samma problem hade funnits för personliga intervjuer, därför gjordes ej dessa. 

Trost (2007) anser att tackkort bör skickas ut till dem som har besvarat enkäter – det gjordes inte i det 
här fallet utan jag tackade för visat intresse redan i enkäten. Detta för att hålla låga utgifter med 
enkäterna. 

 

3.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet innebär att något är tillförlitligt – mätningen är konstant, inte slumpartad (Trost, 2007). 
Om undersökningen är standardiserad så att samma frågor ställs på samma sätt till alla, situationen ser 
likadan ut för alla och liknande så menar Trost (2007) att undersökningen kan vara tillförlitlig. Då en 
undersökning är reliabel ska den ge samma resultat vid en ny prövning (Trost, 2007; Christensen, 
2001). Genom att använda sig av enkla meningar är chansen större att alla respondenter tolkar frågan 
likadant vilket tyder på hög reliabilitet (Trost, 2007).  

Genom att ha så exakta svarsalternativ som möjligt, som inte går att uppfatta på olika sätt, mäter 
frågan vad den egentligen ska mäta och kan då påvisa en validitet (giltighet) (Ibid). Om svaren i 
undersökningen kan motsvara verklighetens svar hos målgruppen är rätt saker mätta vilket tyder på 
validitet. Utan att ta hänsyn till vilket mätinstrument som används ska en valid undersökning ge 
liknande resultat gång på gång (Christensen, 2001)  

Postenkäten var standardiserad och alla frågor ställdes på samma sätt till respondenterna, det visar på 
hög reliabilitet. Svarssituationen kan dock ha sett olika ut för respondenterna, deras humör kan ha 
skiftat och eftersom enkäten är anonymt skriven kan den ha besvarats av någon familjemedlem. Dessa 
faktorer gör att enkätens resultat kan bli felaktigt och tyder på låg reliabilitet. I och med att det var en 
postenkät är det omöjligt för mig att påverka respondenternas olika situationer. Jag kan inte heller ta 
reda på om enkäten besvarats av den tänkta personen så i stället litar jag på att rätt personer har 
besvarat enkäten efter bästa förmåga. Jag anser att postenkäten skulle ge samma resultat vid en ny 
prövning eftersom respondenterna till största delen besvarade frågor som handlade om deras 
vanemässiga beteende. Vanor förändras inte så snabbt, därför menar jag att svaren är reliabla. Enligt 
Trost (2007) är något också reliabelt om det inte innehåller svåra ord eller negationer – jag har byggt 
upp postenkäten efter de riktlinjerna, vilket innebär att den är reliabel. 
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Jag anser även att postenkätens svar är valida eftersom frågorna mätte det de var avsedda att mäta. För 
att få en högre validitet, vid påståendena om dagliga mediavanor, skulle jag kunnat använda mig av 
svarsalternativ med de olika veckodagarna (Trost, 2007) istället för den nuvarande intervallskalan. 
(Nuvarande exempel: ”Jag tittar dagligen på TV” med svarsboxar mellan ”Instämmer helt” och 
”Instämmer inte alls”. Förslag på nytt exempel: ”Jag tittar på TV” med svarsboxar över alternativen 
måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och söndag.)  

Telefonintervjuerna som utfördes i samband med påminnelsesamtalen var standardiserade i form av 
enkätformulär som jag fyllde i då respondenten svarade mig muntligt, det innebär att de hade hög 
reliabilitet. En risk är dock att frågorna inte ställdes på exakt samma sätt till alla vilket visar på låg 
reliabilitet, men mitt intryck är att både jag och respondenterna frågade och svarade efter bästa 
förmåga. När något var oklart frågade respondenterna vad jag menade vilket gjorde att inget blev 
missförstått. Frågorna mätte vad de avsåg att mäta och därför anser jag att de har valida svar. Ett 
exempel på en fråga som kunde ha ställts på ett bättre sätt var den där jag ville veta om det var viktigt 
att jobbet låg nära hemmet (inom tre mils radie). Då många av respondenterna hade sitt företag i 
hemmet svarade de förstås jakande på denna fråga. En bättre utformad fråga hade varit att be 
respondenterna säga hur långt från hemmet de kan tänka sig att ha sitt jobb. Eftersom alla i 
målgruppen anses vara nyföretagare (firman yngre än tre år) hade det varit fördelaktigt att ställa 
frågorna i nutids-tempuset presens, men eftersom så inte var fallet mätte inte heller frågorna till fullo 
vad jag egentligen avsåg skulle mätas. Detta borde ha gjorts eftersom jag tror att behoven kan vara 
olika för en företagare då denne precis registrerat bolaget och två år senare. Till exempel kan behovet 
av arbetskamrater eventuellt vara större två år senare än vid företagsregistreringen. 

Då de kvalitativa telefonintervjuerna och e-postintervjuerna inte var standardiserade hade de låg 
reliabilitet, vid en ny undersökning skulle jag antagligen ställa frågorna på ett lite annat sätt och 
därmed få annorlunda men liknande svar (tyder på validitet). 

Det är dock viktigt att nämna att utfallet av min undersökning kan ha blivit annorlunda om fler i 
målgruppen hade besvarat enkäten och påminnelsesamtalen. De som besvarade mina frågor kanske 
inte är en representativ del av målgruppen då de kan ha haft annorlunda åsikter än majoriteten, det vill 
säga bortfallet (de som ej besvarade min undersöknng) i målgruppen.  
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4. Teoretisk referensram 
Att starta eget företag är ett stort steg att ta för många, de kan behöva hjälp av andra. På Science Park-
noden i Mariannelund finns det hjälp att få, men på grund av att inga marknadsföringsåtgärder 
vidtagits kan noden vara okänd för många i närområdet. I detta kapitel kommer teorier presenteras för 
att underlätta besvarandet av syftet, det vill säga hur man bör göra en Science Park-nod synlig på 
glesbygden.  

4.1 Att skapa en varumärkesidentitet  
En möjlighet för Science Park-noden i Mariannelund kan vara att öka kännedomen om den genom att 
skapa ett varumärke eller marknadsföra den. Därför tar det här delkapitlet upp hur 
varumärkeskännedom kan skapas och varför det är viktigt. 

Enligt Achenbaum (1993) är det som utmärker varumärken och ger dem värde, jämfört med icke-
varumärken, konsumenternas uppfattningar och känslor för varumärkena. Det sker genom hur 
varumärkena hävdar sig och vilka attribut de har, namnet och dess innebörd samt företaget bakom 
varumärkena (Ibid). Även Wheeler (2006) menar att ett starkt varumärke visar vad det är, kopplar 
organisationen till särskilda bilder och idéer men är också särskiljande bland konkurrenterna. Parment 
(2008) anser att om ett varumärke har låg kännedom är det viktigt att försöka göra det känt. Om 
produkten eller tjänsten är lockande och varumärkesbyggandet sker långsiktigt, jämnt och enhetligt 
kommer varumärket att kännas genomtänkt och stärka populariteten (Ibid).  

 

4.1.1 Kundbaserat varumärkesvärde 
Kundbaserat varumärkesvärde (customer-based brand equity) är effekten av varumärkeskännedom, det 
vill säga kundernas gensvar av varumärkets marknadsföring (Keller, 2008, s. 48-49). Om 
medvetenheten är stor om ett varumärke och det finns starka, positiva och unika associationer till 
varumärket är kundbaserat varumärkesvärde uppnått. För att uppnå kundbaserat varumärkesvärde 
krävs effektskillnad (differential effect), varumärkeskännedom och kundrespons på marknadsföringen. 
Om skillnader i konsumenternas respons (min tolkning: om de har någon åsikt om varumärket) uppstår 
har varumärket värde annars klassas varan/tjänsten som ett icke-varumärke. Om det klassas som ett 
icke-varumärke kommer det antagligen att konkurrera genom priset på varan. Den andra delen i 
kundbaserat varumärkesvärde är att värdet snarare ligger i kundens tankar om varumärket än i 
marknadsföringsaktiviteterna, trots att det självklart påverkar också. (Keller, 2008) 

 

Att skapa varumärkeskännedom 

Då en kund kan känna igen ett varumärke under olika omständigheter är varumärkeskännedom (brand 
awareness) uppnådd. Det kunden uppfattar om ett varumärke utifrån sina varumärkesassociationer 
kallas varumärkesimage (brand image). För att öka varumärkeskännedomen bör kunden exponeras för 
det genom att exempelvis se och höra om det, om kunden tänker på varumärket ökar antagligen också 
kännedomen om det. Detta gör att varumärket fastnar i kundens minne. Det som kunden kan 
exponeras för kan vara allt som har med varumärket att göra; namnet, symbolen, logotypen, 
karaktären, förpackningen, slogans, annonsering, sponsring, events, publicitet och PR (public 
relations) och affischer. Ju fler element som förstärks i minnet hos kunden desto bättre. Det kan vara 
bra att kategorisera varumärket. Det gör att kunden som tänker på kategorin förmodligen kommer att 
tänka på varumärket också. Om varumärket är nytt på marknaden är det särskilt viktigt att betona 
kategorin i marknadsföringen. Då kunden känner till varumärket och dess kategori är det lättare för 
denne att bestämma sig för om varumärket är bättre eller sämre än andra likartade varumärken i 
kategorin. (Keller, 2008)  
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Oavsett vilken kontakt målgruppen har med varumärket ska det kännas igen, vara enhetligt och 
sammanhängande. Det kan vara då varumärkesprodukten eller – tjänsten används, då kunden gör ett 
köp på hemsidan eller då kunden pratar med en representant för varumärket. En identitet som är 
konsekvent över tiden ger en kvalitetskänsla för kunden och är ett kraftfullt marknadsföringsverktyg. 
(Wheeler, 2006) Om varumärket upplevs inkonsekvent av kunden kan denne bli förvirrad angående 
varumärkets profil (Parment, 2008). En enhetlig identitet kan ha specialdesignade teckensnitt, 
särskilda färger och format. Det gör att de känns igen av målgruppen. (Wheeler, 2006)  

 

Det finns fyra frågor att ställa/steg att gå för att få ledning i hur kundbaserat varumärkesvärde uppnås 
(Kellers pyramid för kundbaserat varumärkesvärde, 2008).  

 
Figur 1. Kellers varumärkespyramid med noden som exempel. 

1. Vem är Mariannelunds-noden? Svaret ger kunden en identifikation av produkten/tjänsten. 

2. Vad är Mariannelunds-noden? Svaret ger kunden förståelse för syftet med produkten/tjänsten. 

3. Vad tycker kunden om Mariannelunds-noden? Svaret visar kundens känslor för 
produkten/tjänsten. 

4. Vilken relation vill kunden ha till Mariannelunds-noden? Svaret visar hur stark relationen är 
till varumärket. 

I steg ett bör varumärket vara märkbart för kunden och kännedomen bör finnas både på djupet och på 
bredden. I steg två uppvisas varumärkets funktion och kundens föreställning om det. Där bör POP 
(points of parity= likheter inom varumärkeskategorin) och POD (points of difference= fördelaktiga 
skillnader inom varumärkeskategorin som ger en känsla av överlägsenhet) uppvisas. Genom POP-
argument visar varumärket att det har egenskaperna som krävs för att vara med i den valda 
varumärkeskategorin; det är tjänster eller produkter som kunderna förväntar sig ska finnas vid ett köp. 
Det är dock lättare att åstadkomma POP än POD eftersom varumärket då eftersträvar likvärdhet med 
konkurrenternas erbjudanden, inte överlägsenhet. Om man delar upp POP- och POD-argumenten i 
olika marknadsföringskampanjer (kan ske parallellt eller i olika tidsplan) kan kunderna bli mindre 
kritiska till varumärket eftersom POP och POD annars kan säga emot varandra i argumenten. Det 
skulle till exempel kunna vara så att kunden ställer sig frågande till att varumärket säger sig vara både 
av hög kvalitet och samtidigt kosta mindre än konkurrenterna. Genom att i stället dela på de 
argumenten så att de isoleras från varandra kan det bli mer trovärdigt i stället för motsägelsefullt. 
Nackdelen är dock att två marknadsföringskampanjer måste göras. I steg två bör också associationerna 
till varumärket vara starka, fördelaktiga och unika. 
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 I steg tre bör kunden ha åsikter om och känslor för varumärket som bör vara positiva och 
lättåtkomliga. Viktiga åsikter om varumärket är att det bör ha kvalitet, trovärdighet, att det bör 
övervägas att köpas och att det ska vara överlägset mot andra alternativ. I steg fyra bör kunden ha en 
mycket god relation till varumärket. Det bör finnas en intensiv, aktiv lojalitet och ett engagemang för 
varumärket samt en gemenskapskänsla med övriga som delar varumärket. (Keller, 2008)  

 

4.1.2 Positionering 
”Positioning is essentially that act of linking your product or service to the solutions that consumers 
seek and ensuring that, when they think about those needs, your brand is one of the first that comes to 
mind.” (Jobber & Fahy, 2006, s. 125)  

Genom positionering får kunden en uppfattning om Mariannelunds-noden i förhållande till 
konkurrenterna. Alla varumärken vill vara top-of-mind, det första målgruppen kommer att tänka på. 
(Bergström, 2007) Positionering är något subjektivt och sker till exempel via imagen och 
marknadskommunikation. Även om inte företaget på egen hand har arbetat fram en position så har 
kunden en uppfattning om företaget och därav är det positionerat. Det är dock oftast bättre att företaget 
medvetet försöker utarbeta en positioneringsstrategi. Det är viktigt att inte företaget påstår sig vara 
bäst inom alla områden, det är inte trovärdigt. (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998) För att kunna 
positionera varumärket måste företaget veta vem målgruppen är, vilka konkurrenterna är och hur 
varumärket liknar och skiljer sig från dem (Keller, 2008). 

Parment (2008) anser att starka varumärken som syns i samband med andra starka varumärken ger fler 
och bredare associationer till varumärket. Vidare menar han att varumärken bör ha någon garanterande 
faktor som försäkrar att produkten eller tjänsten håller hög kvalitet (Ibid).  

 

4.1.3 Varumärkeselement 
Vanliga element hos ett varumärke är namn, Internetadress (URL:s), logotyp, symbol, karaktär och 
slogan. Genom att testa dessa element på målgruppen visar det vad de tycker om själva produkten eller 
tjänsten. De olika elementen kan stå för lite olika roller för kunden och när de mixas ihop till en helhet 
kan de komplettera varandra och öka varumärkeskännedomen för kunden. Det är enklare att minnas ett 
varumärke genom en mix av både namnet och en visuell bild av det, till exempel en logotyp ihop med 
en symbol än om bara namnet syntes. Samtliga varumärkeselement utgör tillsammans 
varumärkesidentiteten (brand identity). (Keller, 2008) Wheeler (2006) skriver att hjärnan först av allt 
minns former, därefter kommer färger som kan associeras till varumärket och sist kommer texten. Det 
är vanligtvis så att varumärket tilldelas ett färgschema som bestäms för alla element och 
kommunikationsbehov. (Ibid) Keller menar att varumärkeselementen bör ha vissa egenskaper, se dessa 
nedan. 

1. Minnesvärda; lätta att känna igen 

2. Meningsfulla; beskrivande och övertygande 

3. Omtyckta; roliga, intressanta, visuellt och språkligt bra med kreativ potential och estetiskt 
tilltalande 

4. Överförbara; kan överföras mellan olika kategorier och över geografiska gränser 

5. Anpassningsbara; flexibla och möjliga att uppdateras 

6. Möjlighet att skyddas; lagligt och konkurrensmässigt (Keller, 2008) 

 



 21 

Varumärkeskännedomen kan öka om namnet är enkelt att uttala och stava, bekant, meningsfullt, 
annorlunda, tydligt och ovanligt. Namnet är det centrala elementet hos ett varumärke, men synintryck 
är också viktigt. Därför kan visuella element som logotyper och symboler vara viktiga för 
varumärkeskännedomen. (Keller, 2008) Logotypen speglar företaget, varan eller tjänsten och måste 
därför skapa förtroende och tillit. Den får inte associera till något som strider mot företagets profil. En 
logotyp eller symbol ska vara lätt att känna igen, vara lättläst, fungera i både små och stora 
teckengrader, fungera i en särskild färg men också i svart samt vara tidlös. (Bergström, 2007)  

Utöver ovanstående element finns även bland annat karaktärer, slogans och taglines men dessa tas inte 
upp i arbetet eftersom jag anser att Mariannelunds-noden inte behöver det i nuläget.   

 

4.2 Kanaler 
Om noden i Mariannelund ska marknadsföras bör befintliga marknadskanaler utnyttjas. I detta 
delkapitel kommer olika kanaler att uppmärksammas för att visa vilka möjligheter det finns att nå ut 
till nodens målgrupp.  

4.2.1 Hur kunden kan gå tillväga 
För en potentiell kund till noden i Mariannelund kan det vara svårt att hitta en lokal eller förstå hur de 
ska marknadsföra sitt företag. Därför kan beslutet om hyresavtal av en plats på noden beskrivas i fem 
steg. Dessa steg kan vara bra att känna till för kanalval av marknadsföringen för noden. I steg ett 
identifieras ett behov eller så uppkommer en medvetenhet om ett problem. I vissa fall stannar kunden 
på detta steg eftersom personen väljer att inte göra något åt det uppkomna problemet. (Jobber & Fahy, 
2006; Parment, 2008).  

Det andra steget i processen är informationssökning av en lösning på kundens problem. Det kan ske 
internt genom att kunden söker på lösningar i sitt minne, det kan också ske externt genom att kunden 
använder sitt sociala nätverk (vänner, familj med mera) för att genom dem hitta en lösning på 
problemet. (Ibid) Enligt Parment (2008) är informationshämtning från vänner, familj och kollegor 
större på mindre orter än i städer. Han menar att varumärken inte är lika viktiga på mindre orter utan är 
oftare knutna till personer man känner till, till exempel elektrikern Pettersson medan man i staden 
istället ringer till en erkänd elfirma. Den externa sökningen sker även genom att söka i annonser eller 
ringa upp säljare. (Ibid) En tredje väg för att hitta information är att genom forum försöka få någon idé 
om hur man ska lösa problemet, kanske hitta människor som har använt sig av liknande saker och 
fråga om deras åsikt (Jobber & Fahy, 2006). Ett företag måste ha god marknadstäckning om de ska 
upptäckas under informationssökningen (Parment, 2008). 

Steg nummer tre är att utvärdera alternativen. I fall där man som kund riskerar att förlora mycket (till 
exempel social status) är det viktigt att marknadsföringen tar upp information om vilka de positiva 
konsekvenserna blir vid ett eventuellt köp. (Jobber & Fahy, 2006)  

Steg fyra är själva köpet. Steg fem är utvärdering av köp jämfört med alternativ. Vid ett stort 
köpbeslut är kunden orolig över om denne gjort rätt i valet att köpa varan eller tjänsten, därför söker 
kunden efter bra utlåtanden om köpet. Det kan göras genom att läsa annonser som handlar om detta, 
eller söka åsikter från andra köpare som är nöjda. (Jobber & Fahy, 2006) 

 

4.2.2 Val av kanaler 
Bergström (2007) skriver att det som avgör vilka medier som ska användas är målgruppen – man 
använder den kanal som de använder sig av. Även budskapet ligger till grund för kanalval – långa 
textstycken om ett varumärke är till exempel opassande som trafikreklam.  För att välja 
kommunikationskanal finns det, enligt Bergström (2007), några saker att tänka på: 
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• Räckvidd: antal personer mediet kan träffa 

• Frekvens: hur ofta personerna träffas av mediet 

• Impact: det genomslag mediet åstadkommer 

• Tid: att budskapet och kanalen anpassas efter säsongsbehov och att vara tidigare än 
konkurrenterna 

Alla aspekter kan kanske inte åstadkommas samtidigt. Ett större antal små annonser i dagspress ger 
hög frekvens men svag impact. Det är inte heller bra att ha hög frekvens på kommunikationen om 
annonsen är svag eller dålig. (Bergström, 2007) 

Kellers (2008) åsikter om personlig kommunikation som kanal har valts bort på grund av att det inte 
finns någon anställd som arbetar för noden på plats. 

 

4.2.3 Annonsering 
Att annonsera är att presentera varumärket utan att faktiskt ha personlig kontakt med kunderna. Det är 
lättare att nå ut till en större massa genom att annonsera men det kan vara svårt att mäta utfallet av 
annonsering. Annonsering kan dock hjälpa till att skapa varumärkeskännedom. Annonsering är mer 
effektivt för nya varumärken än för redan etablerade. (Keller, 2008)  

 

TV är ett rörligt bildintryck som även tilltalar hörseln och når en stor publik, men det är ett dyrt 
annonseringsmedia och tittarna ser ofta på reklamen passivt (Ibid). 

 

Radio är ett relativt billigt media och det finns många radiokanaler. Många lyssnar på radio men de 
lyssnar dock ganska passivt. (Ibid) 

 

Tryckt annonsering kan innehålla mycket detaljinformation till kunderna, men då mediet är statiskt 
kan det vara svårt att göra en visuellt dynamisk presentation av varumärket (Ibid). Direktreklam är för 
många ett dåligt media då det upplevs dåligt för många att få en bunt reklam i posten som ej 
efterfrågats (Bergström, 2007). 

Då företag vill annonsera lokalt är det vanligt att det sker via dagstidningar eftersom de läses av 
många personer. Det är dock dålig kvalitetsåtergivning samt ofta kort exponeringstid för kunden. 
(Keller, 2008) Det som kan öka intresset och igenkänningen för läsarna är att köra en hel annonsserie i 
dagspress (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998).  

Genom direktkommunikation ges information till utvalda personer i målgruppen eller till personer 
som kan bli en potentiell målgrupp. Kommunikationen av budskapet kan ske genom till exempel 
Internet, brev eller telefon och ge möjlighet till feedback från målgruppen. Nackdelen är dock att 
annonseringen kan kännas så påträngande att målgruppen inte visar något gehör. (Keller, 2008) 
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Keller (2008) menar att det är billigt och lätt att lägga upp mycket detaljinformation om varumärket på 
hemsidor. Internet är globalt, kunskapsgivande och kundvänligt i form av att det är lätt att jämföra 
olika varumärken och det är alltid öppet för besökare (Bergström, 2007). Hemsidorna kan skapas så att 
kunderna kan söka upp det de är intresserade av utan att behöva läsa all annan information. 
Informerande rådgivningssajter kan locka kunder. (Keller, 2008) Det kan göras genom att skriva 
tänkvärda tips eller en sida där svaren finns på de vanligaste frågorna som kunder ställer. Detta ger 
besökaren något som tack för att den besöker hemsidan. Hemsidan kan också visa upp andra kunder 
som har köpt företagets produkt och vad de tyckte. (Ekberg, 2007) Bloggar är kronologiska dagböcker 
på en hemsida där läsarna också kan ge kommentarer till inläggen (Bergström, 2007). Nackdelen med 
hemsidor är att om Internetanvändaren tycker illa om dem är det inte troligt att personen återvänder till 
dit igen, eftersom konkurrensen är väldigt hög på Internet. (Keller, 2008)  

Internetannonsering via banners har fördelen att det går att spåra vilka banners som klickats på före 
köp.(Keller, 2008; Bergström, 2007) Pop-upannonser förargar vissa personer, men det är svårt för 
vanliga banners att få uppmärksamhet – många banners ignoreras av Internetanvändarna. Det finns 
möjlighet att använda sig av sökannonsering där företagets erbjudande innehåller vissa nyckelord, om 
något av dessa nyckelord skrivs som sökord i sökmotorn kommer annonsen upp vid sidan av 
sökträffarna. De blir mer riktade till målgruppen och kan därför få ökad respons av kunderna än vad 
vanlig annonsering av banners får. (Keller, 2008)  

 

Annonsering kan även ske via mobiltelefon. Nackdelen med marknadsföring via mobiltelefonen är 
exempelvis att det kan behövas tillägg i programvaran eller en uppdatering för att kunna se viss 
reklam. Det finns även risk för att kunderna känner att det får ”spam”; massutskick som de ej bett om 
att tillhandahålla. För att det ska vara uppskattat med reklam till mobiltelefonen så måste den hålla hög 
kvalitet och, enligt Keller (2008), bestå av väderleksrapporter och nedladdningsbara kuponger. (Keller, 
2008) 

 

Affischering och bioreklam sker utanför hemmet och därför har inte målgruppen så lång tid på sig att 
avsätta tid för synintrycket av annonseringen som måste vara enkel och snabb. Dessvärre kan 
målgruppen ha trubbats av efter att ha sett så mycket utomhusreklam att de inte bryr sig om den. 
Affischering kan ske på anslagstavlor men också på bussar, tunnelbanor, offentliga platser, kiosker, 
soptunnor, sportarenor, i hissar och inne i toalettbås. (Keller, 2008) Biografen som media får enligt 
Bergström (2007) färre besökare. En aktör inom bioreklam skriver dock på den egna hemsidan: ”Med 
bioreklam når du en mottaglig och förväntansfull publik i en skön upplevelsemiljö. Som lokal 
annonsör når du dessutom publiken med närheten till just din verksamhet.” (Bioreklam) 

 

4.2.4 Publicitet 
Publicitet kan vara events, pressmeddelanden, intervjuer i media, presskonferenser, artiklar, 
nyhetsbrev, fotografier och filmer. Genom publicitet kan viral marknadsföring (”buzz marketing”) 
startas upp vilket innebär att företagen själva försöker få igång mun-till-munmetoden hos kunderna så 
att nyheterna sprids till fler. Om kunderna förstår att det är företaget själva som spridit detta goda rykte 
om sig så brukar det gå sämre. (Keller, 2008)  
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4.3 Nyföretagares problem och behov  
För att nå ut till målgruppen och hitta kärnargumentet i budskapet bör ansvariga för noden känna till 
kundernas behov och problem. 

Jonsson och Widing-Jonsson (1994) skriver om behov hos nyföretagare i Tyskland under 1990-talet. 
De menar att nyföretagarna inte alltid har möjlighet att på egen hand tillföra de resurser som behövs 
och därför får de ibland anlita kraft utifrån. Det kan dock vara svårt för dem att finna dessa 
nödvändiga resurser eftersom de ännu inte har erfarenhet, kunnande eller kontakter. (Brüderl, J. & 
Schüssler, R. 1990; Jonsson och Widing-Jonsson, 1994) Detta delkapitel innehåller teorier angående 
vilka behov nya företagare har, då de är nodens målgrupp bör detta framhävas i marknadsföringen. 

 

4.3.1 Nyföretagares problem 
Tillväxtverket (2003) menar att problemen med att starta eget företag är individuella och handlar ofta 
om flera omständigheter som gör att upplevelsen av att starta företag känns svår. Storey (1985) skriver 
att faktorer som kan vara problematiska för företagarna är brist på efterfrågan av produkten, 
leveransproblem, hög personalomsättning, lönekostnad och att få banklån.  

Hunsdiek (1985/86) skriver att ingen företagare i hans undersökning nämner problem med val av lokal 
eller produktionsledning. Inte heller prissättning, konkurrensstrategi, marknadsföring, 
distributionskanaler eller intensitet i annonseringen angavs som problem vid nyföretagandet. Detta kan 
ha två skäl; ovanstående faktorer är inte några problem vid företagsstarten eller så är de problem vid 
företagsstarten som företagsgrundaren är omedveten om. Då företaget är i startfasen är grundaren av 
företaget med i nästan alla beslut som tas gällande till exempel personal, kapital och kundkontakt. Det 
händer dock att de inte inser sina egna svagheter eller att de behöver anlita kvalificerad arbetskraft. 
Hunsdieks tolkning av undersökningen är att företagsgrundaren brukar överdriva de ekonomiska 
problemen, undervärdera vikten av strategisk planering och bryr sig inte tillräckligt mycket om 
marknadsföringens delar. (Ibid) 

Utöver ovanstående problem hos nyföretagare är även kunskaperna om juridik små. Det handlar om 
frågor som organisationsform, kontrakt, licenser, patent, fastighetsköp och skatter. (Kilzer & Glausser, 
1984) Även Tillväxtverket (2003) har skrivit att skatteregler och regler kring det sociala skyddet är 
problematiskt för nyföretagare. 

Tillväxtverkets (2003) intryck var år 2003 att blivande företagare hade låg ”företagarkompetens” 
vilket kan vara problematiskt. Det kan åtgärdas genom mer stöd till att entreprenörskap ska bli 
tillgängligt redan i skolundervisningen, genom att lyfta fram goda förebilder inom entreprenörskap 
och företagande för att påverka attityder till företagande och entreprenörskap. Det är också viktigt att 
den blivande företagaren möter positiva attityder och bemötande hos myndigheter, organisationer, 
banker och så vidare. (Ibid) 

Svårighet med finansiering var också ett problem och sker genom att blivande företagare inte har eget 
kapital att satsa, har svårt att få banklån eller önskar att mer ekonomiska stöd skulle finnas för starten. 
Många blivande företagare anser att information och rådgivning om eget-företagande kan förbättras. 
(Ibid) 
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4.3.2 Resurser hos skickliga entreprenörer 
Att noga kunna utläsa sociala uppfattningar, ha kunskaper i övertalningsförmåga och lätt för att umgås 
socialt är egenskaper som är bra att ha då personer väljer att satsa nytt (Baron & Markman, 2000). 
Timmons, Smollen och Dingee (1985) menar att företagare som lyckas ofta har stora kontaktnät som 
de utnyttjar för att kunna använda dessa resurser i det egna företaget. Det är då inte endast 
affärskontakter utan även släktingar, vänner, yrkesmässiga investerare vilka kan hjälpa till med bidrag, 
pengar, billiga lokaler, utrustning, personal eller material (Ibid). Timmons och Spinelli (2009) anser 
att en framgångsrik entreprenör inser fördelarna med att ha möjlighet att utnyttja resurserna utan att 
behöva äga dem. Om de inte äger resurserna behöver de heller inte lägga ut externt kapital för dessa, 
vilket innebär en förminskad risk (Ibid).  

 

4.3.3 Samarbetspartners  
Ekberg (2007) anser att nyföretagare ska hålla ögonen öppna efter nya samarbeten. Företagare kan 
samarbeta med konkurrenterna om det är så att de har olika egenskaper (till exempel att den ena 
företagaren är bra på stora upplagor och den andra är bra på små upplagor) så kan företagarna ge bort 
dessa kunder till varandra. Nyföretagare bör, enligt Ekberg, samarbeta med företag som de inte tänkte 
på först, använda ett företag som kompletterar det egna för att utveckla en bättre tjänst eller produkt. 
(Ibid) Även Johannisson & Lindmark (1996) anser att det är viktigt för nya företagare att ha samband 
med andra företagare. Då kan de pröva sig fram som företagare och därefter utbyta erfarenheter med 
de andra. Genom det får de stöd från andra företagare och utvecklas i sitt företagande. Då flera företag 
delar lokal eller miljö uppkommer en lojalitet där de ställer upp för varandra. I en undersökning av ett 
samhälle med spontant utvecklad företagstradition samt en Science Park och ett storföretag (med 250 
anställda) visade det sig dock att nätverken är mycket tätare i samhället än i de båda andra 
företagsformerna. Det är mer ovanligt att ha affärskontakter med lokala företagare i Science Parken 
och storföretaget. Detta beror nog på att Science Parken och storföretaget är så specialiserade inom 
sina områden att de har svårt att hitta affärspartners på orten. (Ibid)  

Ekberg (2007) menar att kontakter som en företagare bör ha är en marknadsförare, en revisor eller 
redovisningskonsult som förklarar enkelt, en jurist som tipsar om avtal, en smart bankkontakt, en 
försäkringsrådgivare och någon som villigt lyssnar på företagaren (Ibid). 

 

4.4 Kommunicera!  
Då noden ska marknadsföras behövs insikt i hur kommunikationen kan utföras. I delkapitlet kommer 
teorier kring detta tas upp. Delfrågan angående hur kommunikationsförslagen kan anpassas till 
målgruppen besvaras i detta kapitel.  

4.4.1 Målformulering 
Då man ska kommunicera något krävs det att man vet vad bakomliggande mål är. Bergströms (2007) 
frågor nedan är en hjälp för att besvara detta. 
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Målet ska vara ”preciserat, kommunicerbart och mätbart” (Bergström, 2007 s. 56). Det preciserade 
målet ska vara så tydligt att inga frågetecken uppkommer, till exempel att ett företag ska sälja en 
kollektion kläder före sommaren. Det ska gå att uttrycka ett intresseväckande, kommunicerbart 
budskap utifrån målet. Målet ska vara mätbart, det vill säga att man ska kunna utläsa hur utfallet av 
kommunikationssatsningen blev – såldes hela klädkollektionen före sommaren? (Bergström, 2007) 

 

4.4.2 Budskap 
Budskapet måste berätta hur produkten eller tjänsten tillgodoser kundens behov. Det är viktigt att 
kunden själv får dra slutsatserna av budskapet genom att se vilken nytta varumärket gör. Det är 
budskapet som ska övertyga mottagaren om att tycka något, veta något och göra något. (Bergström, 
2007) 

En kund vill ha argument för varför de ska köpa produkten/tjänsten. I nodens fall kan man använda sig 
av Parments (2008) tankekedja behov (Vad har kunden för behov?), egenskaper (Vad har 
produkten/tjänsten för egenskaper?) och kundfördelar (Vad har egenskaperna hos produkten/tjänsten 
för fördelar som tillfredsställer kundens behov?). (Parment, 2008, s. 55) Se figur 2 som exemplifierar 
detta. 

Behov Egenskaper Kundfördelar 

Ett nygift par som precis har flyttat in i 
ett nybyggt hus 

Borrsats som 
innehåller borrar 
för både trä, tegel 

och metall. 

Denna borrsats kan hjälpa er att göra ert hus till ett hem – att 
göra det mer personligt genom att bland annat hänga upp 

tavlor och hyllor där ni vill ha dem. 

Figur 2 Parment, 2008, s.55 

 

Argument 

Argumentationen kan ske på två sätt; genom ensidig argumentation och genom tvåsidig 
argumentation. Det ensidiga sättet lägger bara fram de positiva effekterna med varumärket, vilket är 
vanligast att göra. Nackdelen kan vara att mottagaren riskerar att tycka att varumärket blir lite väl 
egenkärt. Genom den tvåsidiga argumenteringen tas även negativa aspekter med varumärket upp, 
vilket gillas av mottagarna eftersom det visar en ärlighet hos sändaren. (Bergström, 2007) 

Ordningen på argumenten bör enligt Bergström (2007) vara följande: börja med det starkaste 
argumentet, därefter de svagaste och sist det näst starkaste argumentet. Ofta avslutas också budskapet 
med huvudargumentet i till exempel sista stycket på texten eller i en tagline intill logotypen (exempel 
”Ryan Air, fly cheaper”) (Ibid). 

Sändarna måste fundera över vad de egentligen erbjuder mottagarna. Till exempel så erbjuder 
Guinness naturligtvis öl, men utöver detta är det kanske något större som de säljer; vänskap vid 
bardisken? (Ibid) 

 

Budskapstyp 

Bergström (2007) skriver att det finns fyra olika typer för reklambudskap; instrumentella, relationella, 
intygande och jämförande. För att komma fram till vilket sorts budskap som bör användas kan 
nedanstående frågor ställas. Om svaren blir uttömmande på någon av frågorna kan respektive 
budskapstyp användas. 

• Vilka problem kan produkterna lösa?  

• Vilka känslor kan varorna skapa?  

• Vilka behov kan tjänsterna tillfredsställa?  
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• Vilka drömmar kan de infria?  

• Hur presenteras och tydliggörs egenskaperna? Genom dramatik, skrämsel, passion, lidelse? 
Rationellt eller emotionellt? 

•  Vilka löften ges målgruppen? 

• Kan löftena hållas? Hur? (Bergström, 2007, s.73) 

Instrumentella budskap grundas i ett problem som varumärket kan lösa. Dessa budskap passar 
produkter eller tjänster som har Unique Selling Proposition (USP), det vill säga unika eller 
särskiljande egenskaper. Ett starkt instrumentellt budskap innebär att mottagaren skulle göra allt för att 
inte hamna i problemsituationen. Budskapen ska lova eller förmedla problemlösning, 
problemundvikande, ekonomisk vinning eller en nyhet. (Bergström, 2007) 

Relationella budskap visar att produkten eller tjänsten ger en positiv känsla, välmående eller 
samhörighet med någon grupp. Dessa budskap passar produkter/tjänster som inte har någon USP utan 
i stället har Emotional Selling Proposition (ESP), alltså emotionellt försäljningsargument. Ett starkt 
emotionellt budskap bör få mottagaren att göra allt för att hamna i den önskvärda situationen. 
Budskapen ska lova eller förmedla sinnesbelöning, intellektuell stimulans, en önskvärd livsstil eller 
socialt gillande. (Ibid) 

Jämförande budskap visar skillnader mellan den egna produkten/tjänsten och konkurrenters. Det 
måste dock finnas tydliga skillnader mellan dem. Budskapet innehåller ofta rationella och 
instrumentella argument och bör framhäva produktfördelar, priser, leveranstid och finansiering. (Ibid) 

Det finns också intygande budskap som förmedlas av kända personer, men jag har valt att inte ta upp 
det då min personliga åsikt är att Mariannelunds-noden inte är i behov av det nu. (Ibid) 

 

Grundbudskap och spetsbudskap 

Genom ett grundbudskap lovar sändaren något för mottagaren efter dennes intresse och attityd. 
Genom spetsbudskapet utgår sändaren mer ifrån sig själv och vad denne vill berätta. Formuleringen 
och formgivningen ska bygga på en stark idé som kan lova problemlösning eller känsloförhöjning. Det 
kan lova att mottagaren slipper något eller vinner något åtråvärt. Spetsbudskapet ska vara det som 
påverkar mottagaren mest (Bergström, 2007) 

 

4.4.3 Grafisk kommunikation 
För att åstadkomma att mottagaren av budskapet handlar efter önskan så är tre vanliga områden inom 
visuell kommunikation typografering, bildhantering och formgivning. Typograferingen av text sker 
genom att välja ut och organisera teckensnitt (i rubriker, ingresser, textspalter och bildtexter). 
Bildhantering sker genom att välja ut foton, illustrationer eller rörlig bild i ett samspel med texten. I 
formgivningen sker den slutgiltiga formen som är enhetlig och tilltalar målgruppen. (Bergström, 2007) 

 

Typografi 

Genom typografin ser sändaren till att texten är läsbar, det görs så att läsaren inte ser bokstäver utan 
ordbilder. För att skapa en läsbar text krävs bland annat att följande saker är genomtänkta: teckensnitt, 
gemener och versaler, teckengrad, radavstånd, radlängd, färg och papper, språk (Bergström, 2007) 

Bild och text tillsammans 

För att göra formen dynamisk och spännande kan tredjedelsindelning (The rule of thirds) eller 
niondelsindelning användas. I kryssen bör det viktigaste placeras eftersom det upplevs som en stark 
komposition. Man kan med detta använda sig av kontraster, se figur 3. (Ibid) 
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Figur 3 Bergström, 2007 
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5. Empiri 
Kapitlet delger betydande resultat från undersökningarna som gjorts; postenkäten, e-postintervjuer och 
telefonintervjuer. För att läsa resultaten från postenkäten och telefonintervjuerna se bilaga 1 och 2.  

5.1 Respondenterna 
De 56 respondenterna i postenkäten var födda mellan år 1941 och år 1988. Sysselsättningar de utförde 
var till största delen (58,9%) heltidsarbete inom det egna företaget, där många hade praktiska arbeten 
(jord och skogsbruk, byggarbetare, anläggningsarbetare, verkstadsarbetare med mera). Den största 
delen respondenter (35,7%) var bosatta i Hultsfred samhälle, näst därefter kom Mariannelunds 
samhälle (12,5%) och Ingatorps landsbygd (8,9 %). De flesta respondenterna (46,4%) hade studerat på 
gymnasium, därefter kom universitetsutbildade personer (21,4%). (Postenkät) 

Av postenkätens 80-talister (födda mellan 1980 och 1988), 70-talister (födda 1971-1978) och 60-
talister (födda 1961-1969) arbetade majoriteten heltid med sitt eget företag. De flesta bodde i 
Hultsfred och de flesta hade gymnasiekompetens som högsta utbildningsnivå. (Ibid) 

Det som skiljde 50-talisterna från ovanstående var att högsta utbildningsnivån var mer utspridd bland 
de olika alternativen (yrkesskola, grundskola, gymnasium och universitet/högskola) men majoriteten 
hade gått på universitet/högskola. Det som skiljde 40-talisterna från ovanstående var att några var 
pensionerade och de flesta bodde i Mariannelund. Den vanligaste utbildningsnivån var hos dem 
grundskola. (Ibid) 

 

82 respondenter deltog i telefonintervjuerna angående nyföretagares behov. Den undersökningen 
innehåller inga fakta angående födelseår, yrke, bostadsort eller utbildningsbakgrund. Detta 
undersöktes inte under telefonsamtalen då de i första hand var till för att påminna respondenterna att 
besvara postenkäten. (Telefonintervju) 

I övriga telefon- och e-postintervjuer deltog personer som arbetade inom nodens bransch (andra 
aktörer inom Science Park-systemet samt konkurrenter) och personer vid noden i Mariannelund.   

5.2 Varumärkeskännedom 
Majoriteten av postenkätens respondenter (66%) kände inte till begreppet ”Science Park-nod” och 
flertalet (42,8%) kände inte heller till begreppet ”Science Park”. Några (19,6%) ansåg dock att Science 
Park betyder att flera företag är samlade på ett ställe. De som hade minst kännedom för begreppet 
Science Park var 50- och 60-talisterna. Science Park-nod var mest känt av 70- och 80-talisterna. 
(Postenkät) 

En majoritet av respondenterna (35,7%) hade inte kännedom om Mariannelunds kontorsplatser och 
företagsrådgivning för nyföretagare (av dem var hälften bosatta i Hultsfreds tätort, övriga boende på 
spridda platser i Hultsfreds och Eksjös kommuner). 25 % av respondenterna kände inte till dessa 
tjänster i Mariannelund. En mindre del av respondenterna, 12,5% (sju personer), visste dock att 
nystartade företag kan hyra kontorsplats och få företagsrådgivning i Mariannelund. Av dem var 71,4% 
boende i närheten av Mariannelund.  De som hade viss kunskap om företagsrådgivningen i 
Mariannelund var generellt sett födda under 1940-talet. (Ibid) 

Marie Brask anser att nodens styrkor är att företagare har möjligheten att arbeta i närområdet/ på 
hemmaplan om de är boende omkring Mariannelund, så att de ej behöver åka till större orter, som 
Eksjö, då de tillhandahåller samma tjänster i Mariannelund. En annan styrka är närheten till 
Emilkraften där samhällsinformation och samhällsservice kan inhämtas samt dess nära kontakt med 
Eksjö kommun. (Ibid) De inhyrda företagarna anser att styrkorna med noden är att den har ett centralt 
läge i samhället dit invånarna hittar samt att den ligger nära bostaden (Hjort; Dahlström).  

 



 30 

5.3 Kanaler 
För att få veta vilka kanaler respondenterna i postenkäten använder mest i sitt vardagliga liv ställdes 
frågor om detta. I följande delkapitel följer svaren. 

5.3.1 Hur informationssökningen gått tillväga 
Flest respondenter (48,2%) använde ”Personliga kontakter” för att få information om att starta 
företag. Denna informationskanal användes mest av åldersgrupperna som var födda under 1960- och 
1970-talet. Internet var en kanal som också använts av vissa (32,1%). Internet användes mest av 70- 
och 80-talisterna. Kommunal rådgivning och Arbetsförmedlingen var däremot inte några frekvent 
valda kanaler vid informationssökningen av nyföretagande. (Postenkät) 

5.3.2 Respondenternas svar angående annonsering och publicitet 
Det var fler respondenter (26,8%) som dagligen såg på TV än som inte gjorde det (19,6%). TV-
tittandet skedde vanligen en till två timmar varje dag. De som såg mest på TV dagligen var generellt 
sett 40-, 50- och 80-talisterna. (Postenkät) 

 

Majoriteten av respondenterna (58,5%) lyssnade dagligen på radio. Det var vanligast att de lyssnade 
mellan 30 minuter till två timmar dagligen. (Ibid) 

 

Studien visar att de flesta (32,1%) ställt sig neutrala till om de läser direktreklam eller inte. Det är fler 
som inte läser direktreklam (19,6%) än som läser den (8,9%). De som oftast läser direktreklam var 60-
talister. (Ibid)  

 

En majoritet av respondenterna (64,3%) läste dagligen någon lokal dagstidning. Det var vanligast att 
läsandet skedde 30 minuter varje dag. Nästan alla 40- 50- och 60-talister läste dagligen någon lokal 
dagstidning. Ganska många 70-talister gjorde även det, men däremot inte så många 80-talister. 
Respondenterna har svarat väldigt jämnt under alla svarsalternativ angående att läsa eller inte läsa 
gratistidningar. Det är dock mest 40- och 50-talisterna som mest läser gratistidningar. 50-talisterna var 
även ganska positiva till lokala gratistidningar. (Ibid) En företagare vid noden tror att det mest 
effektiva sättet att nå ut med information i ett litet samhälle, som Mariannelund, är att få en 
tidningsartikel skriven om det (Hjort).  

 

De inhyrda företagarna på Mariannelunds Science Park-nod svarade att det hade varit bra att genom 
direktkommunikation få ett utskick om nodens existens då de registrerat sitt företag eftersom de då 
kanske hade börjat fundera på att byta lokal (Hjort; Dahlström). Av respondenterna i brevenkäten var 
40- och 60-talister mest instämmande i att läsa adresserad reklam. (Postenkät) 

 

Majoriteten av respondenterna (60,7%) i postenkäten använde dagligen Internet. De flesta (19,6%) 
har svarat att de använder Internet en timme dagligen. Daglig Internetanvändning var ganska jämnt 
fördelad över de olika åldersgrupperna, men 60- och 70-talisterna använder det något mindre. Det var 
vanligast bland 70- och 80-talisterna att använda Internet i sitt dagliga arbete. Huvudsysslorna vid 
Internetanvändningen var att kolla mailen (besvarat av 69,6%) och att söka information (besvarat av 
62,5%). Angående övriga alternativ menade huvuddelen av respondenterna att de inte utför dem. 
Exempelvis skriver de varken egna bloggar (76,8% skrev ej egna bloggar) eller läser andras bloggar 
(66 % läste ej bloggar). Det var inte heller så vanligt att de använder Internet för att se på TV eller 
filmklipp – inte någon respondent instämde helt i de påståendena. (Ibid) 

Det gick inte att utläsa något generellt svar angående respondenternas användande av Internet för att 
köpa och sälja varor eftersom svaren var relativt jämna i alla svarsalternativen. (Ibid)  
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En klar majoritet av respondenterna (80,4%) svarade att de använder mobiltelefon dagligen. (Ibid) 

 

De flesta (totalt 53,6%) ställde sig neutrala eller något mer nekande till att läsa affischer på 
anslagstavlor. Endast 3,6% av respondenterna menade att de faktiskt läste detta media. (Ibid) 
Jonathan Hjort tror dock att uppsatta lappar lite varstans i samhället kan vara en bra 
uppmärksamhetsväckare i ett litet samhälle som Mariannelund (Hjort). 

 

46,4% av respondenterna går i genomsnitt på biobesök en gång om året, men nästan lika många 
(30,4%) svarade att de inte alls går på bio. De som inte går alls på bio är generellt sett 50- och 70-
talister. (Postenkät) 

 

Majoriteten av respondenterna i postenkäten menar att rekommendationer från bekanta är mest 
betydelsefullt vid ett köp (25% samt 35,7%). De som var mest instämmande i detta var 70- och 80-
talisterna. (Ibid) Eva-Lena Dahlström tror att det bästa sättet att nå ut med information på en liten ort, 
som Mariannelund, är att folk pratar med varandra (”djungeltelegrafen”), tipsar varandra och 
därigenom får veta nyheter (Dahlström). 

 

5.3.3 Andra branschaktörers agerande 
Sävsjö Näringsliv kommer antagligen att marknadsföra den nya Science Park-noden genom en lokal 
TV-reklam som visas i butikerna i Sävsjö (Gill). 

 

Hultsfreds kommun marknadsför starta eget-kurser genom reklamutskick (Albertsson). 

 

Båda grannkommunerna och samtliga fyra tillfrågade noder annonserar, har annonserat eller ska 
annonsera i lokaltidningar för att marknadsföra verksamheten kring eget företagande (Gustafsson; 
Albertsson; Gill; NUVAB; Toftgård; Fandrup). Noden i Värnamo annonserar, som nämnts, om noden 
i lokaltidningar (där Sanne Fandrup tror att informationen ses av flest personer), men även genom 
flygblad och direktreklam (Fandrup). 

 

Sävsjös nya Science Park-nod kommer antagligen att använda sig av direktkommunikation via 
diverse utskick till potentiella kunder; eventuellt till företag där det kan finnas anställda som har nya 
idéer som bör tas fram, till studenter som finns i Sävsjö-området och till nyregistrerade företag som 
kanske behöver hjälp att komma igång med företaget (Gill). Vaggeryds-noden skickar ut inbjudningar 
om noden till nystartade företag eller potentiella nyföretagare som varit i kontakt med rådgivarna 
(Toftgård). 

Näringslivsutveckling, NUVAB, i Vetlanda marknadsförde sin tidigare Science Park-nod genom en 
egen tidning som NUVAB har, den skickades ut till redan etablerade företag. (NUVAB) 

Hultsfreds kommun använder sig av nyhetsbrev via e-post till företag där starta eget-information finns 
med (Albertsson). 

 

Vimmerby och Hultsfreds kommuner marknadsför starta eget-informationen genom hemsidorna de 
har på Internet (Gustafsson; Albertsson). Sävsjös nya Science Park-nod, Värnamos nod och 
Vaggeryds nod marknadsförs via egna hemsidor, men även genom den centrala hemsidan för Science 
Parksystemet i Jönköpings län (Gill; Fandrup; Toftgård).  
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Hultsfreds kommun marknadsför starta eget-kurser genom affischering (Albertsson). 

 

NUVAB i Vetlanda har tidigare haft en Science Park-nod och genom Nyföretagarcentrum 
marknadsfördes nodens tjänster genom mun-till-mun-metoden - den mest effektiva 
marknadsföringen enligt dem (NUVAB). Information om Science Park-noden i Vaggeryd sprids 
muntligt via informationsträffar, nätverkande och utbildningar (Toftgård). Så även noden i Värnamo 
marknadsförs genom muntlig informationsspridning till andra organisationer och invandrare, till 
exempel genom uppsökande besök. Sanne Fandrup tror att det är det nätverkandet som är effektivast 
som marknadsföring för noden. (Fandrup) Hultsfreds kommun ordnar finansieringsdagar, INSPIRO-
dagar, föreläsningar och liknande för företagare i samarbete med olika aktörer (Albertsson). 
Vimmerby kommun för dialog med olika organisationer (till exempel Science Park i Kalmar län, 
Arbetsförmedlingen och Svensk handel) för att de ska kunna hänvisa personer till Vimmerby kommun 
om de vill starta eget företag (Gustavsson).  

Utöver ovanstående särskiljer sig Hultsfreds kommun genom att använda sig av ett LOTS-system där 
de tar hand om företagare och lotsar dem vidare till den aktör de behöver. Ledorden i kommunen är att 
vara ”en kommun där det ska finnas plats för individer, initiativ och idéer”. De har även ett tillväxt- 
och näringslivsråd med representanter av företagare och arbetsförmedlingen. De har också den tredje 
största delen nyföretagare under 35 år. (Albertsson)Vimmerby kommun hjälper nya företagare med 
hur man bör göra i starten av företaget, de har dock inga egna lokaler att hyra ut till nyföretagare, utan 
hänvisar till olika fastighetsbolag i kommunen. De är stora inom turismen, då Astrid Lindgrens Värld 
har drygt 400 000 besökare årligen. (Gustavsson)  

5.4 Nyföretagares behov 
Majoriteten av respondenterna (60,5%) ansåg att det var jätteviktigt som nyföretagare att företaget 
fanns inom tre mils radie från hemmet. (Telefonintervju)  

Till skillnad från svaret ovan så menade huvuddelen av respondenterna att det inte alls var viktigt att 
som nyföretagare ha kontorsplats utanför hemmet (72,8%), ha konferensrum (85,2%) eller att ha 
kunskapsutbyte med högskola eller universitet (64,2%). I övriga frågor angående nyföretagande (till 
exempel vikten av att få företagsrådgivning, marknadsföra företaget, ha kopieringsmaskin och att ha 
arbetskamrater omkring sig) var mindre viktigt för dem eller så går det ej att utläsa någon övervägande 
åsikt hos respondenterna. (Ibid)  

De inhyrda företagarna på noden i Mariannelund anser att det är bra att möjligheten till coachning 
finns, men endast en av företagarna har testat det själv. Denna företagare ansåg dock att det inte var så 
givande då företagscoachen hade ”många järn i elden” och ej kunde ge så individuell rådgivning som 
önskat. Företagarna på noden anser också att närheten till Emilkraften är bra samt att idén om 
företagshotell är god då man får kollegor att utbyta erfarenheter med. De använder sig dock inte 
särskilt mycket av Emilkraftens tjänster; en av dem använder deras kopiator och fax ibland samt ber 
dem marknadsföra företaget genom att tillhandahålla visitkort, broschyrer och berätta om 
verksamheten genom mun-till-mun-metoden. En av företagarna uttrycker också att det vore optimalt 
med fler företagare på noden så att det alltid finns några där att exempelvis ta en fika med och utbyta 
erfarenheter med - ett socialt nätverk. (Hjort; Dahlström) 

I de blandade åsikterna framkom det dock att det var viktigt att få ekonomiskt stöd i början av 
företagandet. (Telefonintervju)  

Gustafsson säger att det största behovet för personer som vill starta eget företag är hjälpen med att 
komma igång med sitt företag och få en struktur på det. För de företagen som redan är etablerade är 
det snarare frågor angående lokaler eller tomtmark. (Gustafsson)  
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5.5 Grafisk kommunikation 
Typografin på de olika hemsidorna visar att Tillväxtverkets hemsida var den av sajterna som fick flest 
röster för att vara lättläst (25%) och att ha tydlig meny (33,9%). (Postenkät) 

 

Angående bild och text tillsammans ansåg flest respondenter att Eksjö kommuns hemsida var den 
som inbjöd mest till läsning (33,9% ”instämde något”) samt hade mest tilltalande design (37,5% 
”instämde något”). Generellt sett var sajten minst omtyckt av 80-talisterna. Många menade att 
NyföretagarCentrums sajt var rörig (33,9% ”instämde något”) och hade störande reklam (totalt 
53,5%). Generellt sett var den sajten minst omtyckt av 70-talisterna. (Ibid) 
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6. Analys  
I detta kapitel analyseras empirin med hänsyn till den teoretiska referensramen. Det är den del av 
arbetet som banar väg för slutsatsen.  

6.1 Science Park-noden i Mariannelund som varumärke 
Studien visar tydligt att begreppen Science Park och Science Park-nod samt tjänsterna som 
Mariannelunds Science Park-nod erbjuder inte är speciellt kända i målgruppen och därför bör noden 
använda sig av marknadsföring för att skapa högre kännedom.  

För att eftersträva kundbaserat varumärkesvärde bör man se till att kunderna har starka, positiva och 
unika associationer till noden. Med tanke på att de är okända/ nya på marknaden för målgruppen bör 
de tydligt kategoriseras och skapa en enhetlig och konsekvent varumärkesidentitet som exponeras för 
målgruppen. Det skapar kvalitetskänslor för kunderna vilket är viktigt (Wheeler 2006; Keller 2008). I 
enlighet med Kellers (2008) text bör noden uppvisa både POP- (likvärdig med en stadsnod) och POD-
argument (noden ligger nära glesbygdsborna). Kellers varumärkespyramid (2008) med noden som 
exempel visar att målgruppen alltså bör känna till noden och dess kvalitativa tjänster, anse att den har 
trovärdighet och vara överlägsen mot andra alternativ. Noden kan dra nytta av andra trovärdiga 
varumärken i närheten (Parment, 2008) såsom Eksjö kommun.  

För att positionera noden för kunderna måste skillnader från konkurrenterna påvisas (Keller, 2008). 
Hultsfred kommun har många unga företagare och lotsar personer till rätt företagsaktörer, de anordnar 
även föreläsningar och liknande men de har dock inga hyreslediga kontorsplatser för företagare. 
Vimmerby kommun samarbetar med olika organisationer och myndigheter för att få fler nyföretagare i 
kommunen, de är även med och hjälper nya företagare att starta upp verksamheten och få en struktur i 
allt. Vimmerby kommun är stora inom turismen, men de har dock inga egna lokaler att hyra ut till 
nyföretagare. Detta visar att Mariannelund är ensamma om att ha kontorsplatser att hyra ut till nya 
företagare. 

Varumärkeselement är viktiga; Wheeler (2006) menar att former är viktigast, därefter färger och sedan 
text. Då begreppet Science Park-nod inte var känt bland målgruppen är det för noden viktigt med ett 
namn som är enkelt att stava och uttala (Keller, 2008).  

6.2 Marknadsföringskanaler 
Annonsering bör användas eftersom Keller (2008) påpekar att det är ett effektivt marknadsföringssätt 
för nya varumärken. Kommunikationen i marknadsföringen bör visa de positiva konsekvenserna med 
noden (Jobber & Fahy, 2006).  

Bergström (2007) menar att målgruppen styr vilken kanal som marknadsföringen bör kommuniceras i. 
För att välja kanal bör bland annat följande beaktas; antal personer mediet kan träffa och hur ofta 
personerna träffas av mediet (Ibid). 

För att kunna besvara frågeställningen ”Genom vilka marknadsföringskanaler bör noden visa upp sin 
verksamhet för målgruppen?” använder jag ovanstående teori som grund i analysen.  

6.2.1 Informationssökning 
Studien visar att målgruppen främst använder sig av personliga kontakter för att få mer information 
om att starta företag. Resultatet stöds av Parment (2008) som menar att det på mindre orter är 
vanligare att inhämta information från vänner, familj och kollegor. Detta visar att det för 
Mariannelunds del är av stor vikt att bli känt bland invånarna, något de pratar om. Noden måste alltså 
kommuniceras på ett sådant sätt att det uppnås.  
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Under informationssökningen är det, enligt Parment (2008), viktigt att ha god marknadstäckning så att 
kunden upptäcker noden. Detta kan till exempel ske genom annonsering. Internet var en källa som de 
yngre respondenterna (70- och 80-talisterna) i stor utsträckning använde sig av för att söka information 
om nyföretagande, därför bör en marknadsföringskanal vara Internet. 

6.2.2 Annonsering och publicitet 
Undersökningen visar att ganska många i målgruppen ser på TV under en liten del av dagen. Det är 
inom branschen inte så vanligt att använda TV som annonsmedia - kanske på grund av att det, enligt 
Keller (2008), är dyrt. Ett problem kan vara att TV-tittandet sker passivt så att annonsen inte 
uppmärksammas. En följd av detta är att noden inte bör använda sig av TV-annonsering.  

Undersökningen visar att radio är mycket populärt bland målgruppen under en liten del av dagen, men 
trots den relativt billiga annonskostnaden menar Keller (2008) att det finns många kanaler att välja 
mellan och att lyssnandet kan ske ganska passivt. Ingen annan nod eller konkurrent använder sig av 
radioreklam, vilket skulle kunna vara ett sätt för Mariannelunds-noden att särskilja sig. Dock 
undersöktes inte vilka radiokanaler som är mest populära hos målgruppen, risken kan alltså vara att 
målgruppen inte lyssnar på kommersiell radio och att budskapet går förbi dem. Radioreklam kan vara 
av intresse för noden, men då bör man först undersöka vilken kommersiell radiokanal som är mest 
populär i målgruppen.   

Undersökningen visar att det är ovanligt att skicka direktreklam i branschen samt att målgruppen 
oftast inte läser direktreklam. Detta stöder Bergströms (2008) påstående att direktreklam inte är 
efterfrågat av målgruppen. Sammantaget visar det att noden i Mariannelund inte bör satsa på 
direktreklam. 

Studien visar att huvuddelen av målgruppen läser lokala dagstidningar under en kort tid av dagen, 
och att de kontaktade inom branschen annonserar i dagstidningar trots den, enligt Keller (2008), dåliga 
kvaliteten. Noden i Mariannelund bör alltså satsa på att annonsera i lokala dagstidningar. För att 
exponera Mariannelunds-noden tillräckligt mycket för målgruppen kan det vara bra att annonsera en 
hel serie i dagspress, som Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) anser.  

Enligt undersökningen är det relativt vanligt att informera utvalda personer/företag genom 
direktkommunikation såsom utskick, tidningar eller e-post, och enligt Mariannelunds-nodens 
företagare (Hjort; Dahlström) hade det uppskattats då de just startat sina företag. Keller (2008) menar 
att direktkommunikation kan anses påträngande, men enligt mig så beror det nog på om mottagaren av 
budskapet känner sig störd, till exempel genom ett telefonsamtal – brev eller e-post kan ju läsas vid 
egen vald tidpunkt. Noden i Mariannelund bör alltså annonsera genom att skicka postutskick 
alternativt e-postutskick till nyregistrerade företagare samt studenter i närheten.   

En majoritet av respondenterna i brevenkäten använde dagligen Internet, varav de flesta använde det 
en timme. De vanligaste Internetsysslorna var att kolla mailen och söka information. Det var ovanligt 
att målgruppen såg på TV (Youtube) eller filmklipp via Internet.  Nästan alla i branschen marknadsför 
sig via Internet. Detta visar att Mariannelunds-noden bör marknadsföra sig via Internet genom en egen 
hemsida, särskilt eftersom det är billigt (Keller, 2008) och alltid är öppet för målgruppen (Bergström, 
2008). Besökare kan själva välja vad de vill läsa via en hemsida, det är fördelaktigt för besökarna 
(Keller, 2008). På den egna hemsidan kan noden visa upp nuvarande företagare på noden och låta dem 
berätta om sina intryck av noden, likt Ekbergs exempel (2007) om tidigare kunders åsikter. Detta är 
även viktigt eftersom Jobber & Fahy (2006) menar att tidigare kunders åsikter är en möjlig sökväg till 
information för potentiella kunder. Eftersom Keller (2008) menar att informerande rådgivningssajter 
lockar besökare kan till exempel nodens företagscoach ge månatliga marknadsförings- eller 
ekonomitips genom film från webbkamera (trots att målgruppen ej ser på filmklipp eller Youtube) 
samt ha tipsen nerskrivna i nerladdningsbart pdf-format. Jag anser att det kan göra att noden och 
företagscoachen känns mer personlig och hjälpsam; Eksjö kommun hjälper sina webbesökare med 
tips.  
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Ingen undersökning har gjorts angående målgruppens åsikter om banners, pop-upannonser och 
sökannonsering, men Keller (2008) menar att pop-upannonser irriterar vissa Internetanvändare och att 
många vanliga banners ignoreras. Sökannonsering kan, enligt Keller (2008), få ökad respons eftersom 
det är mer riktad annonsering. Denna typ av reklam är, enligt mig, inte nödvändig i nuläget för noden i 
Mariannelund. Det är bättre att se över den eventuella framtida hemsidans sökträffplacering på 
exempelvis Google genom att skriva in metataggar som sökmotorn kan använda för att öka antal 
träffar, skicka URL-adressen till Google (http://images.google.com/intl/sv/add_url.html) samt länka 
till hemsidan från andra webbplatser.  

Studien visar att en stor majoritet av deltagarna använder mobiltelefon dagligen. Keller (2008) visar 
dock på att det kan vara problematiskt att använda mobiltelefon för annonsering och därför är det 
tveksamt om Mariannelund bör använda det som kanal. I så fall bör inte detta ske via sms utan i stället 
genom personlig uppringning till målgruppen, men den sortens direktkommunikation kan verka 
påträngande och bör också undvikas. 

Undersökningen visar att affischering varken är vanligt att läsas av målgruppen eller att användas av 
andra i branschen. Detta stöds av Kellers (2008) åsikt om att affischer inte exponeras särskilt länge 
eller är märkbara för målgruppen och därför bör inte noden satsa kommunikationen på att annonsera 
genom affischer.  

Studien visar att bio inte är en vanlig kanal hos målgruppen. Inte heller någon av branschaktörerna 
använde sig av bioreklam. Detta stöder Bergströms teori (2008) och visar att bioreklam inte bör 
användas för noden, trots reklamproducentens (Bioreklam) ord om att publiken är mottaglig för 
reklambudskap.  

Undersökningen visar att det är väldigt populärt i målgruppen att ta råd från bekanta, och populärt 
för branschaktörerna att försöka föra ut muntlig informationen direkt till andra. Detta stöder Kellers 
teori (2008) och visar att man bör uppmärksamma noden för allmänheten vilket leder till att folk 
antagligen börjar prata om den så att det förs vidare med mun-till-munmetoden. Keller (2008) skriver 
att publicitet utöver detta kan handla om events, nyhetsbrev eller att synas i press. Noden bör alltså 
synas mer i tidningsartiklar, hålla exempelvis muntliga informationsträffar/ endagsutbildningar för 
nyföretagare eller öppet-hus på noden för allmänheten där Eksjö kommun kan svara på frågor om till 
exempel bokföring, skatteregler eller hur man registrerar företag. 

6.3 Argument riktat till målgruppen 
Studien visar att nodens kärnargument bör vara att den finns nära målgruppens hem samt att 
affärsplanen (i synnerhet ekonomin) kan utvecklas i samarbete med nodens personal. Målgruppens 
åsikt om att företagsrådgivning och marknadsföring är oviktigt stöder inte Ekberg (2007) som anser att 
nyföretagare bör ha kontakt med bland annat marknadsförare, revisor eller redovisningskonsult, jurist 
och någon som lyssnar på företagaren. I nodens fall hjälper företagscoachen företagare i flera av dessa 
områden (trots att rådgivningen enligt en företagare inte var så individualiserad) och Hunsdiek 
(1985/86) menar att marknadsföring och strategisk planering undervärderas. Hunsdiek menar också att 
företagsgrundare ibland ej inser att de behöver hjälp med vissa saker (Ibid). Även Tillväxtverket 
(2003) snuddar vid ämnet då de menar att blivande företagare har låg ”företagarkompetens” och att 
man bör lyfta fram goda entreprenörer som förebilder för att få fler positiva till eget företagande. Det 
är också viktigt med positiva möten från myndigheter.(Ibid)  

Då undersökningen visar att det för målgruppen är mindre viktigt med arbetskamrater betyder det att 
studien inte stöder Johannisson och Lindmarks (1996) teori som behandlar vikten av samröre, 
erfarenhetsutbyte, utveckling och lojalitet mellan företagare. Alltså bör nodens kommunikation inte 
handla om att nyföretagare vid noden får arbetskollegor eller att de kan få hjälp med 
marknadsföringen. 

Timmons och Spinelli (2009) menar att det är fördelaktigt att inte behöva äga resurser, utan endast 
utnyttja dem (som på noden) – det innebär ju att risken är mindre att förlora något eftersom man inte 
lagt ut något externt kapital. 
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6.4 Kommunikation 
Den grafiska kommunikationen testades på respondenterna i brevenkäten genom att de fick syna tre 
skärmdumpar från olika hemsidor. Målgruppen var mest gillande till Eksjö kommuns hemsida i 
bildhanteringen men ansåg att Tillväxtverkets hemsida var mer tydlig och lättläst vilket tyder på god 
typografi.  Formen på Eksjö kommuns hemsida stöder inte Bergström (2007) angående 
tredjedelsindelning, men den formregeln är snarare anpassad för trycksaker än för webb. Däremot 
stöds Tillväxtverkets hemsida av Bergströms (2007) teorier om typografi, teckensnittet är Verdana 
vilket är ett webbanpassat teckensnitt. Detta tyder på att noden bör inspireras av Eksjö kommuns 
formspråk och Tillväxtverkets typografi för att skapa en tilltalande hemsida för målgruppen.  

Innan noden börjar kommunicera något bör Eksjö kommun fråga sig vad det egentliga målet är med 
kommunikationssatsningen, enligt Bergströms teori (2007). Det ska gå att mäta målet genom att se 
utfallet från kommunikationssatsningen, till exempel: tillsattes nodens tomma kontorsplatser?  

Noden bör inte ”skriva målgruppen på näsan” utan låta dem själva dra slutsatserna vilken nytta noden 
gör (Bergströms teori, 2007). Argumenten (se 6.3 Argument riktat till målgruppen) i 
kommunikationen av noden kan utformas med Parments (2008) teori genom att fråga ”Vad har 
egenskaperna hos noden för fördelar som tillfredsställer kundernas behov?”. Noden bör använda sig av 
den tvåsidiga argumentationen som tar med både positiva och negativa aspekter med varumärket, 
eftersom det, enligt Bergström (2007) visar en ärlighet hos sändaren som gillas av mottagarna. Ett 
förslag utifrån Bergströms (2007) teori är att noden kan använda det starkaste argumentet först, 
därefter de svagaste argumenten och sist det näst starkaste argumentet. Eksjö kommun kan också ta till 
sig en annan tanke från Bergström (2007) och fundera på om noden erbjuder mottagarna något mer än 
bara tjänsten/kontorsplatsen, till exempel samhörighet, ro eller effektiv arbetstid.  

Av de budskapstyper som Bergström (2007) tar upp anser jag att noden bör använda sig av den 
instrumentella typen eftersom noden är problemlösande snarare än emotionellt tilldragande (den ligger 
nära hemmet på glesbygden och kan hjälpa målgruppen att strukturera upp en affärsplan, utöver detta 
erbjuder den kopieringsmöjligheter och arbetskollegor). Noden bör ta fasta på Bergströms teori (2007) 
om grundbudskap och spetsbudskap; nodens grundbudskap bör vara att det finns kontorsplats att hyra 
där man kan jobba effektivt, ha tillgång till olika tjänster och samtidigt ha nära till bostaden. 
Spetsbudskapet ska vara det som fastnar och påverkar hos mottagaren. Nodens spetsbudskap bör alltså 
handla om ett problem som löses med nodens hjälp. Det skulle till exempel kunna vara att målgruppen 
efterfrågar ekonomisk hjälp, där noden då går in och hjälper till med hjälp av företagsrådgivaren. 
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7. Slutsats 
I detta kapitel varvas de slutsatser och rekommendationer för Mariannelunds Science Park-nod som 
arbetet lett fram till. Slutsatserna baseras på arbetets teoretiska referensram och empiri som har 
analyserats. Frågan som kommer att besvaras är ”Hur bör en Science Park-nod göra sig synlig på 
glesbygden?” och besvaras genom de olika delfrågorna för Mariannelunds-noden som nämndes i 
syftet. 

7.1 Hur bör noden skapa varumärkeskännedom? 
Studien visar att en varumärkesidentitet för Science Park-noden i Mariannelund bör skapas för att göra 
noden känd. Noden bör sträva att nå positiva, starka och unika associationer hos målgruppen. Det bör 
ske genom att namnge den med ett lättuttalat och lättstavat namn, skapa en enhetlig grafisk profil för 
den samt synas genom olika kanaler (följer i nästa delkapitel).  

Noden bör kategoriseras tydligt så att målgruppen förstår vad det är för typ av verksamhet den 
bedriver och vilken bransch den tillhör, detta skapar fler associationstillfällen för målgruppen. En 
konsekvent varumärkesidentitet med varumärkeselement ger kvalitetskänslor hos målgruppen och bör 
därför eftersträvas.  

Noden bör dra nytta av redan kända, starka lokala och trovärdiga varumärken som Eksjö kommun och 
eventuellt Emilkraften. För att målgruppen ska känna att noden är överlägsen sina konkurrenter bör 
man upplysa om nodens POP-argument (att noden har samma tjänster som en stads-nod) och POD-
argument (att noden ligger på glesbygden) samt att de är ensamma om att hyra ut kontorsplatser till 
nyföretagare. 

7.2 Genom vilka marknadsföringskanaler bör noden visa upp sin verksamhet 
för målgruppen? 
Eftersom målgruppen inhämtar information från familj, vänner och kollegor är det viktigt att noden i 
Mariannelund blir känd bland invånarna. Genom god marknadstäckning är chansen stor att noden 
uppnår kännedom där.  

Noden bör annonsera i lokala dagstidningar, genom postutskick alternativt e-postutskick, genom en 
egen hemsida, genom publicitet och eventuellt genom radioreklam. Eksjö kommun bör alltså 
marknadsföra Mariannelunds-noden genom att annonsera i lokala dagstidningar med annonsserier för 
att skapa igenkänning hos målgruppen. De bör också marknadsföra noden via postutskick alternativt e-
postutskick till nyregistrerade företagare samt studenter i Mariannelunds närhet. Eksjö kommun bör se 
till att noden får en egen hemsida (som följer den grafiska profilen) med information om noden, där 
även nodens inhyrda företagare berättar om sina intryck av den. På hemsidan kan nodens 
företagscoach varje månad delge besökarna tips som är viktiga vid eget företagande, via filmklipp 
samt nerladdningsbara pdf-filer. Eksjö kommun bör se över den eventuella hemsidans möjlighet att 
klättra på listan över sökträffar i Google - det görs lättast genom att så många som möjligt länkar till 
hemsidan, men det går också att skriva in diverse metataggar i programmeringskoden samt genom att 
lägga till sajten på Google (via http://images.google.com/intl/sv/add_url.html).  

För att få folk att börja prata om noden bör Eksjö kommun se till att den syns mer i lokala 
tidningsreportage. Det bör även hållas muntliga informationsträffar om noden eller endagsutbildningar 
(angående företagande) för nya eller blivande företagare. Mariannelunds invånare bör också få ta del 
av noden, det kan ske genom öppet-hus där allmänheten får komma och ställa företagsrelaterade 
frågor. Detta skapar förhoppningsvis diskussioner om noden för invånarna omkring Mariannelund 
vilket gör att den effektiva mun-till-munmetoden tillämpas.  

Utöver ovanstående kanaler är radion ett bra alternativ som marknadsföringskanal av noden, men då 
krävs en undersökning angående vilken radiokanal som är mest populär i målgruppen. 
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7.3 Vad bör noden använda som kärnargument i marknadsföringen sett utifrån 
kundernas behov? 
Mariannelunds-nodens kärnargument bör vara att noden finns nära målgruppens hem eftersom det var 
viktigt för dem. Ett annat kärnargument kan vara att nodens personal och kunden tillsammans kan 
utveckla kundens affärsplan (i synnerhet ekonomidelen). Företagscoachen är även till hjälp inom 
marknadsföring och allmänna frågor om nyföretagande. Om företagscoachen ska användas för att 
kommunicera noden bör man eventuellt se över behovet av att företagscoachen ska ge mer individuell 
rådgivning. Föregående argument bygger på målgruppens svar om att ekonomin är viktig för 
nyföretagare. 

Då en väg att söka information för målgruppen är genom att ta råd av andra bör nodens företagare 
visas upp och uttrycka sina åsikter angående noden, exempelvis via en hemsida, för att göra fler mer 
positiva till eget företagande. Eksjö kommun bör vara uppskattande och tillmötesgående i sin 
kommunikation till målgruppen. 

Nodens kommunikation bör visa hur bra det är att använda nodens resurser utan att behöva äga 
egendomen, eftersom det innebär en förminskad risk då inte externt kapital läggs på köp av saker. 

7.4  Hur ska eventuella kommunikationsförslag anpassas till målgruppen?  
Angående Mariannelunds-nodens eventuella framtida hemsida bör den formmässigt inspireras av 
Eksjö kommuns hemsida och typografimässigt bör den inspireras av Tillväxtverkets hemsida, för att 
skapa en hemsida som tilltalar målgruppen.  

Eksjö kommun bör fråga sig vad det mätbara målet med kommunikationssatsningen är; är det till 
exempel att se om nodens resterande kontorsplatser blev tillsatta genom marknadsföringen? 

Marknadsföringen bör låta målgruppen själva dra slutsatsen av vilken nytta noden gör. Noden bör 
använda sig av tvåsidig argumentation som tar upp både positiva och negativa sidor med 
verksamheten. Det kan vara bra att använda sig av det starkaste argumentet först, därefter de sämsta 
och sist det näst sämsta argumentet. Det kan vara nyttigt att Eksjö kommun funderar över om noden 
erbjuder målgruppen något mer än bara en kontorsplats, till exempel effektiv arbetstid, lugn och ro 
eller samhörighet. 

Noden bör kommunicera att den löser problem, det vill säga vara av den instrumentella 
budskapstypen. Grundbudskapet noden bör ha är att den tillhandahåller hyreslediga kontorsplatser där 
man kan arbeta effektivt med tillgång till olika tjänster och samtidigt ha nära hem. Spetsbudskapet ska 
påverka målgruppen mest och kan exempelvis vara följande: En rubrik som säger ”Står något i vägen 
när du ska jobba?” tillsammans med en bild av en trave böcker inom bokföring, marknadsföring och 
skatteregler. Efter detta en underrubrik som säger ”Utveckla din affärsplan med vårt stöd – red ut 
hindren” med noden som avsändare. Eller liknande exempel, som använder målgruppens önskan att 
jobbet ska vara nära bostaden kombinerat med deras ointresse av en kontorsplats utanför hemmet: 
”Står något i vägen när du ska jobba?” och visa upp en full korg med smutstvätt, därefter 
underrubriken ”Jobba mer effektivt – glöm hushållssysslorna” med noden som avsändare. Se enkla 
skisser nedan samt i full storlek i bilaga 3. Nedan: Figur 4 Enkel skiss för kommunikationsförslag  
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8. Diskussion 
Det avslutande kapitlet innehåller en kort diskussion kring arbetet, fördelar och hinder.  

Ämnesområdet har varit intressant att arbeta med eftersom det gläder mig om nya företag kan bildas i 
min hembygd, så att Mariannelund med dess omnejd blir mer levande igen. Jag har dock upplevt att 
det har varit svårt att arbeta ensam och jag hade vid starten av projektet inte insett hur mycket 
datainsamling som behövde göras. Området som var svårast att hitta information om var nyföretagares 
behov – det är ett område som det skulle behöva forskas mer i.  

Det hade varit svårt att genomföra undersökningen utan uppdragsgivarens hjälp, eftersom de bidrog 
med värdefulla adresslistor på nya företag som jag inte hade haft vetskap om hur man skulle få tag i 
annars. Det var också värdefullt att de stod för utskrifter och utskick av enkäter, förfrankerade 
svarsbrev samt skänkte två biljetter till Eksjö stadsfest till någon av respondenterna i postenkäten. 
Utöver detta var det generöst att jag fick låna telefonen hos Mariannelunds medborgarkontor 
Emilkraften, för att ringa påminnelsesamtal för enkäten, vid upprepade tillfällen.  

Då jag har arbetat själv med projektet har min handledare och min opponent gett mig mycket värdefull 
kritik som har hjälpt mig att utveckla arbetet.  

Då arbetets olika delmoment tog längre tid än jag förväntat mig har inget konkret 
kommunikationsförslag lagts fram. Eftersom jag är intresserad av att skapa grafik var det dock lite 
tråkigt att inte hinna utforma något förslag till noden i Mariannelund. 

8.1 Möjligheter 
Tanken var från början att ett grafiskt konceptförslag skulle ha arbetats fram för noden, men nu är bara 
riktlinjerna nerskrivna i uppsatsen. I och med att inget konkret grafiskt koncept har tagits fram kan 
man applicera dessa riktlinjer även på andra glesbygdsnoder eller liknande organisationer.  

 

 Om noden i Mariannelund väljer att gå vidare med arbetets kommunikativa riktlinjer skulle 
fler tester kunna göras; tester på vad som fungerar grafiskt och hur användarvänlighet för en 
eventuell hemsida skulle kunna utformas. För en eventuell hemsida bör man granska 
konkurrenternas hemsidor, så att det inte blir alltför likt deras formgivning. 

 Undersöka om företagscoachen har så mycket att göra så att rådgivningen blir lidande för den 
enskilde individen. 

 Undersöka vilka radiokanaler målgruppen lyssnar på, för eventuell radioreklam. 
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Hejsan företagare! 
 
Näringslivsbolaget i Eksjö kommun vill visa möjligheterna till företagande - fler företag gör glesbygden 
levande. Nu undersöks tjänstemarknadsföring på glesbygden. Genom den här enkäten vill man få en 
tydligare bild av hur företagare ser på vilka medier som används samt webformgivning. Detta gör att 
Näringslivsbolaget i Eksjö kommun på ett bättre sätt kan anpassa sin marknadsföring till företagare. 
 
Enkäten är frivillig, men jag är tacksam om du tar dig tid att besvara den eftersom att kvaliteten på arbetet 
höjs ju fler som svarar. Enkäten skickas ut till drygt hundrafemtio nystartade företag i området kring 
Mariannelund, dvs. även till företag i Hultsfreds och Vimmerbys kommuner. Om du väljer att svara på 
enkäten är du med i en utlottning av två entrébiljetter till Eksjö Stadsfest 2009 (28-29 augusti, där bl.a. 
Linda Bengtzing, Dogge Doggelito och Plura uppträder). Enkäten tar ca 10-15 minuter att besvara. 
 
Enkäten är helt konfidentiell och kommer endast användas för mitt examensarbete som görs för 
Näringslivsbolaget i Eksjö kommun. Svara därför så ärligt du kan. Anledningen till att enkäten är 
numrerad beror på att jag lättare ska kunna se hur många svar jag fått och för att jag inte ska påminna 
dem som redan besvarat den. 
 
Besvara enkäten senast fredag 1 maj 2009. 
Använd det förfrankerade svarskuvertet som följer med enkäten. 
 
Om du har några frågor om undersökningen så är du välkommen att kontakta mig: 
maljo817@student.liu.se 
070-29 72 032 
 
Tack på förhand för din medverkan. 
Lönneberga april 2009 
 
Med vänlig hälsning 
Malin Jonsson, student Grafisk design och kommunikation, 
Linköpings Universitet 
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Enkät om mediavanor och formspråk (antal respondenter i räknat i procent i svaren,
svarsalternativen som är markerat i fet stil är de svar som fått flest röster) 
 
1. Födelseår 

Genomsnitt 1965 
 
2. Sysselsättning och yrkeskategori 
 
 Sysselsättning r  
Arbetslös   
Arbetar deltid  olika 

Arbetar heltid  olika 

Arbetar heltid med 
mitt eget företag 

 olika 

Långtidssjukskriven   
Förtidspensionerad   
Ålderspensionerad   
Studerar   
Annat:  4 st: d

Bortfall:   
 
 
3. Bostadsområde (t.ex. orten Hultsfred eller Mariannelunds landsbygd)  
Flest ( ) är boende i Hultsfred och dess landsbygd, därefter   i Mariannelund med landsbygd, 
därefter Ingatorp med landsbygd (3,6% och 8,9%).  Övriga respondenter bor på spridda områden. 
 
4. Högsta utbildningsnivå 
 

Grundskola  
Gymnasium  
Yrkesskola  
Universitets/ 
högskoleutbildning 

 

Annat:  
Bortfall:  

 
Här följer frågor och påståenden om dina mediavanor,  
fyll i alternativen som stämmer in bäst 
 
5. Då jag funderade på att starta företag sökte jag information om detta genom 
 Instämmer 

helt 
   Instämmer 

inte alls 
Vet in

Internet   3  15 0 13 
Arbetsförmedlingen   3  30 0 16 
Kommunal rådgivning   5  22 0 15 
Personliga kontakter   6  4 0 9 
Annat: 9 st varav flest (3  st) svarade ”tidigare erfarenheter” 
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1,8
10,7
19,6
58,9

1,8
0

3,6
1,8

10,7
1,8

35,7 12,5% och 3,6%

Yrkeskategori

4 st deltid eget företag

16,1
46,4
12,5
21,4

12,5% varav de flesta varit lärling
1,8

32,1
8,9

10,7
48,2

5,4
0

5,4
14,3

5,4
5,4
8,9

10,7

7,1
3,6
8,9
3,6

26,8
53,6
39,3

7,1

0
0
0
0

23,2
28,6
26,8
16,1

Instämmer 
inte alls

Vet inte Bortfall

Annat: 6,2% varav flest svarade ”tidigare efarenheter”
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6. Jag tittar dagligen på TV 
 

Instämmer 
helt 

   Instämmer 
inte alls 

Vet inte Bortfall 

       
 
 
7. Vid dagligt TV-tittande: markera tiden på timskalan (h) nedan.   
Jag uppskattar att jag dagligen ser på TV  
 

                          10,7 

        12,5   1,8  1,8
  

17,9   3,6   14,3      21,4
         

       5,4          3,6       0                    0                        0                   0                        0                   3,6         

 
8. Jag lyssnar dagligen på radio 
 
Instämmer 

helt 
   Instämmer 

inte alls 
Vet inte 

 
Bortfall 

      
 
 
9. Vid dagligt radiolyssnande: markera på timskalan (h) nedan. 
Jag uppskattar att jag dagligen lyssnar på radio 
 

                          5,4 

        5,4        10,7             
 
    5,4        8,9     1,8  3,6        8,9         1,8        0           3,6      7,1            1,8        7,1                  1,8           1,8         7,1                    3,6         

 
 
10. Jag läser dagligen någon lokal dagstidning 
 
Instämmer 

helt 
   Instämmer 

inte alls 
Vet inte 

 
Bortfall 

     
 
 
11. Vid daglig läsning av lokal dagstidning: markera på timskalan (h) nedan. 
Jag uppskattar att jag dagligen läser lokal dagstidning 
 

                          7,1 

        7,1  5,4  46,4  3,6   23,2       1,8        1,8 1,8                   0                   0                    0                       0                   0                        0                    1,8         

Inte  
alls 

1 h 2 h 3 h 4 h 5 h  6 h 7 h 8 h eller 
mer 

Vet  
inte 

Bort-
fall 

Inte  
alls 

1 h 2 h 3 h 4 h 5 h  6 h 7 h 8 h eller 
mer 

Vet  
inte 

Bort-
fall 

Inte  
alls 

1 h 2 h 3 h 4 h 5 h  6 h 7 h 8 h eller 
mer 

Vet  
inte 

Bort-
fall 
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26,8  26,8  17,9  8,9  19,6  0  0

58,9  14,3  3,6  14,3  7,1  0  1,8

1,8 1,8

14,3

64,3  8,9  7,1  10,7  8,9  0  0
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12. Då jag får tag i något exemplar läser jag   
 Instämmer 

helt 
   Instämmer 

inte alls 
Vet inte Bortfall 

gratistidningar       
lokala gratistidningar        
 
13. Jag läser 
 
 Instämmer 

helt 
   Instämmer 

inte alls 
Vet inte Bortfall 

reklam som är adresserad 
till mig 

       

direktreklam        
affischer på anslagstavlor        
 
14. Jag går i genomsnitt på bio 

Inte alls  
En gång om året  
Någon gång i månaden  
Någon gång i veckan  
Flera gånger i veckan  
Vet inte  
Bortfall  

 
 
15. Jag använder mobiltelefon dagligen 
 
Instämmer 

helt 
   Instämmer 

inte alls 
Vet inte 

 
Bortfall 

       
 
 
16. Jag använder fast telefoni dagligen i mitt arbete 
 
Instämmer 

helt 
   Instämmer 

inte alls 
Vet inte 

 
Bortfall 

       
 
 
17. Jag använder mig dagligen av Internet 
 
Instämmer 

helt 
   Instämmer 

inte alls 
Vet inte 

 
Bortfall 
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17,9          16,1           25,0       19,6 14,3         1,8    5,4
21,4          17,9           19,6       19,6 16,1         1,8    3,6

19,6          23,2           33,9       12,5 8,9         1,8    0

8,9          19,6          32,1       16,1 19,6         0     3,6
3,6          14,3          26,8       26,8 21,4         0     7,1

30,4
46,4
19,6

0
0

1,8
1,8

80,4  8,9  3,6  5,4  1,8  0       0

35,7  12,5  12,5  10,7       26,8       0                1,8

60,7  14,3  8,9  8,9       7,1                   0                0
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18. Vid daglig användning av Internet: markera på timskalan (h) nedan. 
Jag uppskattar att jag dagligen använder Internet 
 

                            12,5 

        5,4        10,7  5,4   19,6        12,5        8,9          3,6                              0                       5,4                   1,8 1,8                                                  
 
 
19. Jag använder mig av Internet för att 
 
 Instämmer 

helt 
   Instämmer 

inte alls 
Vet 
inte 

Bort-
fall 

kolla mailen       
söka information       
läsa lokala nyheter       
få lokal  
samhällsinformation 

      

se på TV        
se filmklipp (ex Youtube)        
chatta       
blogga        
läsa andras bloggar       
köpa och sälja varor  
(ex Blocket) 

      

bolla idéer med andra 
företagare 

       

marknadsföra mitt företag        
Annat: 8,9%  varav flest (7,1% ) svarar ”Banktjänster”  
 
 
20. Jag använder mig av Internet i mitt dagliga arbete 
 
Instämmer 

helt 
   Instämmer 

inte alls 
Vet inte 

 
Bortfall 

      
 
 
 
21. Jag anser att rekommendationer från bekanta är mest betydelsefullt vid ett köp 
 
Instämmer 

helt 
   Instämmer 

inte alls 
Vet inte 

 
Bortfall 

       

Inte  
alls 

1 h 2 h 3 h 4 h 5 h  6 h 7 h 8 h eller 
mer 

Vet  
inte 

Bort-
fall 
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3,6 3,6 3,6 1,8

69,6        3,6               7,1     5,4             7,1        0         7,1
62,5        5,4               17,9     1,8             5,4        0         7,1
5,4        5,4                8,9      21,4             39,3        0         19,6

5,4        8,9               16,1      26,8             30,4        0         12,5

0        0            14,3   21,4          48,2     0      16,1
0        8,9            16,1   25,0          33,9     0      16,1
1,8        1,8             7,1   7,1          66,1     0      16,1
1,8        1,8             1,8     0          76,8     0      17,9
1,8         0             10,7      5,4          66,1     0      16,1
14,3         16,1         19,6   23,2          19,6     0      7,1

3,6         0             7,1             7,1          67,9     0      14,3

21,4        3,6             10,7   5,4          48,2     0      10,7

42,9   7,1  8,9  10,7       30,4        0                0

25,0   35,7  25,0  8,9        5,4        0                0
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Här nedan följer några ord, skriv det du kommer att tänka på 
 
22. Vad är en Science Park för dig? (Öppen fråga) 
 
Blandade åsikter  varav flest (

46,4%,
19,6% ) svarade ”Flera företag samlade”, därefter 

svarade 7,1%  ”Framtid”, därefter 5,3%  äventyrsrelaterade saker. Utöver 
dessa relativt spridda åsikter. 

Vet inte 42,9 
Bortfall 10,7 
 
 
23. Vad är en Science Park-nod för dig? (Öppen fråga) 
 
Blandade åsikter 19,6%, varav flest (5,3% ) svarade ”ingenting”, därefter svarade 3,5%  platsen 

där där företag är placerade. Utöver dessa relativt spridda åsikter. 
Vet inte  
Bortfall 14,3 
 
 
Nedan följer ett påstående om Mariannelunds företagstjänst 
 
24. Jag vet att nystartade företag kan hyra kontorsplats och få företagsrådgivning i 
Mariannelund. 
 

 Instämmer 
helt 

   Instämmer 
inte alls 

Vet inte Bortfall 

Respondenternas 
boendeområde 

 
12,5 varav 
5,3 : M-lund 

3,6 : Ingatorps 
landsbygd 

1,8 : Hultsfred 
: Ej utskrivet 

område 

1,8 
Ingatorp 

12,5 varav 
3,6: Hultsfred 

: M-lund 
: H-freds 

landsbygd 
: Rumskulla 
: Ej utskrivet 

8,9 varav 
: Jönköping 
: L-berga 
: M-lund 
: M-lunds 

landsbygd 
: S-dalen 

35,7 varav 
17,8 : Hultsfred 
5,3 : Ej utskrivet 

: Ingatorps 
landsbygd 
: Ingatorp 
: L-berga 

landsbygd 
: M-lund 
: S-dalen 
: Vena 

25,0 varav 
12,5: Hultsfred 

: H-freds 
landsbygd 
: Rumskulla 
: Ingatorps 
landsbygd 
: M-lunds 

landsbygd 
: Vimmerby 

3,6 varav 
Silver-
dalen 

 
 
 
25. Övriga Kommentarer (Öppen fråga) 
Blandade åsikter 8,9%, varav flest ( ) svarade att de ej hört talas om M-lunds 

företagshjälp. Utöver dessa spridda åsikter. 
Bortfall  

Bilaga 1 - Postenkät

66,1

1,8

3,6
1,8

1,8

1,8

1,8
1,8

1,8
1,8

1,8
1,8

1,8

1,8
1,8
1,8

3,6

1,8

1,8

1,8

3,6

3,6

3,6%

91,1%
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Här visas bilder från hemsidor angående eget företagande (för att se större bilder av 
hemsidorna, se bilagan). Nedan följer påståenden av dina åsikter kring formgivningen av 
dessa hemsidor, fyll i alternativen som passar in bäst 
 
Hemsida 1 

 
26. Jag anser att ovanstående hemsida  
 
 Instämmer 

helt 
   Instämmer 

inte alls 
Vet inte Bortfall 

har tilltalande design        
inbjuder till läsning        
är lättläst        
har tydlig meny       
har störande reklam        
har opassande färger        
är rörig        
innehåller för mycket 
information 

       

borde ha haft fler bilder        
 
Övrigt om hemsidan:  14,3% , varav flest (  ) svarat ”ful o tråkig”, ”något blek” samt ”föråldrad layout”. Utöver 
detta spridda åsikter.  
 

Bilaga 1 - Postenkät

1,8
5,4

25,0
33,9
1,8
1,8

0
0

10,7

23,2
19,6
35,7
37,5

1,8
14,3
5,4

10,7

12,5

37,5
37,5
16,1
10,7
3,6
8,9

14,3
21,4

14,3

23,2
21,4
10,7
5,4

19,6
16,1
28,6
12,5

26,8

3,6
3,6
1,8

0
55,4
46,4
39,3
42,9

23,2

5,4
5,4
3,6
3,6

10,7
5,4
3,6
5,4

5,4

5,4
7,1
7,1
8,9
7,1
7,1
8,9
7,1

7,1

5,3%
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Hemsida 2  

 
27. Jag anser att ovanstående hemsida 
 
 Instämmer 

helt 
   Instämmer 

inte alls 
Vet inte Bortfall 

har tilltalande design        
inbjuder till läsning        
är lättläst        
har tydlig meny       
har störande reklam        
har opassande färger        
är rörig        
innehåller för mycket 
information 

       

borde ha haft fler bilder        
 
Övrigt om hemsidan:   , varav flest ( ) svarat tråkig. Utöver detta spridda åsikter.  
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10,7
5,4

16,1
23,2
1,8
1,8

0
0

5,4

5,4
0
0

1,8
55,4
44,6
28,6
26,8

28,6

37,5
33,9
39,3
39,3

1,8
5,4

10,7
7,1

12,5

23,2
32,1
23,2
14,3
8,9
7,1

14,3
26,8

19,6

10,7
14,3
7,1
7,1

16,1
26,8
30,4
25,0

19,6

7,1
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9

10,7
8,9

8,9

5,4
5,4
5,4
5,4
7,1
5,4
5,4
5,4

5,4

7,1% 3,6%
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Hemsida 3 

 
28. Jag anser att ovanstående hemsida 
 Instämmer 

helt 
   Instämmer 

inte alls 
Vet inte Bortfall 

har tilltalande design        
inbjuder till läsning        
är lättläst        
har tydlig meny        
har störande reklam        
har opassande färger        
är rörig        
innehåller för mycket 
information 

       

borde ha haft fler bilder        
Övrigt om hemsidan:  , varav flest ( ) svarat rörig/osorterad/fel proportioner. Utöver detta spridda 
åsikter.  
  
29. Övriga kommentarer om enkäten (öppen fråga) 
Blandade åsikter  varav flest ( ) svarade att den var bra, därefter  som svarade 

att det är svårt att svara då man ej besökt hemsidorna på webben. 
Utöver dessa spridda åsikter. 

Bortfall  
Tack för din medverkan! 
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8,9
5,4
8,9
8,9

23,2
5,4

12,5
8,9

1,8

8,9
7,1
5,4

0
7,1

25,0
5,4

19,6

41,1

19,6
23,2
23,2
33,9
30,4
14,3
33,9
17,9

1,8

28,6
32,1
26,8
16,1
14,3
19,6
21,4
23,2

21,4

21,4
19,6
21,4
25,0
10,7
19,6
14,3
14,3

21,4

1,8
1,8
3,6
1,8
3,6
5,4
1,8
5,4

1,8

10,7
10,7
10,7
14,3
10,7
10,7
10,7
10,7

10,7
8,9% 5,4%

17,8% 5,4% 3,6%

82,1%
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Hemsida 1 
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Hemsida 3  

Bilaga 1 - Postenkät



"Hej, jag heter Malin Jonsson och ringer till dig angående en enkät som har skickats till dig 
för att du är nyföretagare.  
 
Jag ringer för att följa upp om enkäterna har kommit fram ordentligt för att se till att så många 
som möjligt besvarar den.  
 
Har du fått någon enkät från Näringslivsbolaget i Eksjö kommun nyligen? 
 
Om Ja: Vad bra! Får jag fråga om du också haft möjlighet att fylla i den ännu?  
Det är viktigt för mig att så många som möjligt svarar på den för att den ska ge ett så riktigt 
resultat som möjligt. Genom att svara på den kan jag få veta hur man bör rikta 
marknadsföring till nya företagare. 
 
Om Nej: Vad bra att jag fick tag på dig då, så jag kan felsöka varför inte enkäten kommit 
fram. Om den kommer inom några dagar hoppas jag att du vill besvara den, det är viktigt för 
mig att så många som möjligt svarar på den för att den ska ge ett så riktigt resultat som 
möjligt. Genom att svara på den kan jag få veta hur man bör rikta marknadsföring till nya 
företagare. 
 
 
Jag ringer också för att det har uppkommit några följdfrågor till enkäten.  
Det tar högst fem minuter att svara på. 
Är det okej att ställa dem såhär över telefon? Passar det nu eller ska vi boka in en 
telefonmötestid? 
 
Om ja:  
Jag lägger inga värderingar i dina svar utan använder dem bara för min undersökning. 
 
Jag kommer ställa en fråga till dig, som i enkäten, och då ska du säga på en skala från 1-5 vad 
du tycker.  
Om du inte vet så får du svara det också. 5 är 'Instämmer helt” och 1 är 'instämmer inte alls' 
Okej? 
  

Bilaga 2
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X (Telefonsamtal). Hur viktigt var det för dig som nyföretagare att… 
 
 Jätteviktigt    Inte alls 

viktigt 
Vet inte Bortfall 

få hjälp med 
bolagsregistrering? 

       

få hjälp med hur man 
ekonomiskt ska driva 
företag? 

       

få företagsrådgivning?        
marknadsföra företaget?        
ha kontorsplats utanför 
hemmet? 

      

ha konferensrum?        
ha kopieringsmaskin?        
ha kunskapsutbyte med 
högskola/universitet? 

       

ha arbetskamrater 
omkring dig? 

       

företaget fanns inom tre 
mils radie från hemmet? 

       

ha tillgång till 
samhällsinformation? 

       

 
 
X (Telefonsamtal). Övriga kommentarer om vad som var viktigt som nyföretagare (öppen 
fråga) 
 
Blandade åsikter 56,8%, varav flest (9,5%) svarade rådgivning/stöd, därefter 6,3%  som 

svarade ekonomiskt stöd, därefter 5,3%  som svarade kontaktnät,  
som svarade pengar och  som svarade bokföring/revisor. Utöver 
dessa relativt spridda åsikter. 

Bortfall  
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Siffror betyder antal respondenter i telefonintervjun, räknat i procent. Siffror i fet stil flest antal röster.

17,3

23,5

11,1
22,2

7,4
2,5

22,5

1,2

13,6

60,5

21,0

44,4

28,4

33,3
32,1

72,8
85,2
38,3

64,2

37,0

12,3

22,2

14,8

18,5

14,8
8,6

6,2
1,2

19,8

2,5

13,6

11,1

17,3

12,3

18,5

21,0
22,2

2,5
4,9

12,3

13,6

25,9

6,2

27,2

7,4

9,9

14,8
14,8

8,6
3,7
7,4

16,0

7,4

4,9

11,1

3,7

1,2

4,9
0

2,5
2,5

0

2,5

1,2

4,9

1,2

0

0

0
0

0
0
0

0

1,2

0

0

5,3% 
4,2% 

43,2%
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Önskemål som framkom i telefonsamtalen 
 
"Kommunen kan t.ex. marknadsföra lokala företag."/ 
Företagare i Hultsfreds kommun 
 
"Mer hjälp från kommunens näringslivsbolag." 
/Företagare i Eksjö kommun 
 
"Tillgång till mindre indstrilokaler i Mariannelund. 
Företagshotell med stor industrilokal som kan delas upp 
mellan flera olika företagare." /Företagare i Eksjö 
kommun 
 
"Kommunen bör bearbeta, underlätta för människor 
med företagande. De ska vara öppna och välkomnande. 
Gratis hjälp med deklarationshjälp - det är svårt, ett 
hinder för många som vill starta eget. Det hindrar dem." 
/Företagare i Eksjö kommun 
 
"Mer hjälp från kommunen - de sparkar en i 
knävecken... Att de ska vara trevliga och kunna prata 
med en. De ska inte tro att de ska bestämma; de ska 
vara samarbetsvilliga, det är A och O." /Företagare i 
Eksjö kommun 
 
God kritik till Eksjö kommun 
 
"Emilkraften var till stor hjälp" (vid starten av eget 
företag) /Företagare i Eksjö kommun 
 
"Emilkraften har hjälpt mycket (Eksjö kommun)" 
/Företagare i Eksjö kommun" 
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