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Abstract 

Varumärkeskommunikation och positionering med en bristande marknadsföringsbudget – 
Marknadsföring med små medel i ett bilpoolsföretag 

Branding and positioning with an inadequate marketing budget – Marketing with limited resources in a 
carsharing company	  

Authors: Daniel Dahl and Michaela Nordström 

Bachelors thesis in business administration 
Linköpings University, Department of Management and Engineering, 2013. 

Supervisor: Mehran Noghabai 

Abstract 

This Thesis deals with the two concepts branding and position, more precisely how 
companies with a small marketing budget needs to work with these two concepts. The 
purpose of this thesis is to understand how these companies are able to assert a 
position on their specific market. The thesis treats theories and empirical data to be 
able to answer the purposes of the thesis and for the authors to be able to give 
recommendations of how companies in this situation can improve their marketing 
strategies. To be able to give these recommendations a more in depth study had been 
made of a carsharing company, Sunfleet. This to be able to se how a specific company 
works with branding and positioning as well as what can be improved. The authors 
have given recommendations on how improvements can be done. 

Keywords: branding, positioning, carsharing, small marketing budget, low price whit 
low promotion  
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Sammanfattning 

Uppsatsen behandlar ämnet varumärkeskommunikation och positionering. Detta i 
relation till företag som befinner sig i en situation där marknadsföringsbudgeten är 
begränsad. Till uppsatsen har ett fallföretag valts för att få en djupare förståelse av hur 
det kan se ut i ett specifikt företag, till fallföretag valdes Sunfleet. 

Sunfleet är ett bilpoolsföretag som idag (2013) har ungefär 23 000 användare, dessa 
anvädare är både privat- och företagskunder. Sunfleet har ett varumärkeslöfte som 
lyder “Bil när bara du vill”. De arbetar för att sända ut budskapet “Ett bekymmersfritt 
bilägande”. 

Syftet med denna uppsats är att skapa en djupare förståelse för hur företag med 
lågpris varor och en liten marknadsföringsbudget, som bilpoolsföretaget Sunfleet, 
hävdar en position på marknaden. Samt lyckas med det. 

Uppsatsen tar upp teorier och empiriskdata som sammanställts för att visa vad dessa 
företag bör fokusera på för att lyckas på bästa sätt. Uppsatsen studerar mer ingående 
bilpoolsföretaget Sunfleet. Hur Sunfleet arbetar med marknadsföring i dagsläget och 
vad denna genererar till företaget. En intervju har genomfört med biträdande 
marknadsansvarig på Sunfleet för att få djupare förståelse för detta. För att ta reda på 
hur Sunfleets marknadsföring uppfattas av omgivningen har även en enkätunder-
sökning utförts. Vidare har två andra intervjuer gjort för att öka förståelsen och 
kunskapen inom relevanta teorier och sätt att arbeta på inom det aktuella ämnet. 

De slutsatser som har dragits i denna uppsats, kring hur Sunfleet arbetar med 
positionering och varumärkeskommunikation, är att företaget har lyckats bra med 
detta i Sveriges tre storstadsregioner då företaget har växt mycket här under de 
senaste åren. Däremot krävs det arbete för att få upp vetskapen om företaget utanför 
dessa regioner. För att öka vetskapen krävs det att Sunfleet fortsätter att arbeta som de 
gör men i kombination med andra marknadsföringsstrategier ihop med word-of-
mouth. Då författarna anser att enbart word-of-mouth inte är en tillräcklig strategi för 
att på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt öka vetskapen om företaget främst 
utanför storstadsregionerna. 

Behandlade teorier och empiriskdata har använts för att kunna arbeta fram 
rekommendationer på hur Sunfleet, och företag i samma situation, kan utveckla sin 
marknadsföringsstrategi. Detta för att få en så bra positionering och varumärkes-
kommunikation som möjligt. Författarna har arbetat fram rekommendationer på hur 
Sunfleet kan arbeta för att bättre hävda en position på marknaden. Författarnas 
rekommendationer är att, word-of-mouth kombineras med pop-up event, co-branding 
och buzz marketing. Detta främst utanför de städer där företaget redan expanderar 
men även i de expansiva zonerna för en ytterligare tillväxt. 
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1. Inledning 
Det finns i dagens läge företag som levererar kvalitetsprodukter till ett lågt pris men 
som inte besitter möjligheterna till att genomföra stora marknadsföringskampanjer. 
Resurserna är små men ambitionerna höga, detta medför att dessa företag måste agera 
annorlunda vid uppbyggnad av sin marknadsföringsstrategi. Detta då möjligheterna 
för att utföra en marknadsföringsstrategi som önskas kanske inte alltid är möjlig. Ett 
företag som befinner sig i denna situation är bilpoolsföretaget Sunfleet. För ett företag 
som Sunfleet är det viktigt att nå ut till sina konsumenter på ett trovärdigt och pålitligt 
sätt.  

När ett företag börjar sin resa med att bygga upp ett varumärke måste de vara beredda 
på att det tar tid och att det kostar pengar. När väl ett varumärke är uppbyggt och 
omtalat så följer en del fördelar. Fördelar som att en konsument har vissa typer av 
preferenser om företaget, att de visar lojalitet mot företaget samt att företaget 
lyckligtvis har lyckats jobba upp högre marginaler vilket resulterar i att man oftast 
kan ta ut högre priser. (Jobber & Fahy, 2009)  

Kotler, Armstrong och Parment (2011) menar att varumärken inte bara är olika namn 
och symboler, utan att varumärken är ett sätt att skapa relationer mellan företaget som 
äger varumärket och dess kunder. Oftast är det inte företaget som äger varumärket 
som skapar det, utan det gör konsumenterna genom de preferenser och förväntningar 
dessa har byggt upp kring varumärket. Varumärken finns oftast bara i en konsuments 
huvud, detta sammanfattas ur citatet: 

“Products are created in the factory, but brands are created in the mind.” 
(Kotler et al., 2011 s. 236) 

Denna uppsats kommer att behandla ämnet positionering och varumärkeskommun-
ikation. Mer ingående hur företag som levererar kvalitetsprodukter till ett lågt pris 
men som inte har tillgång till en stor marknadsföringsbudget för att kommunicerar 
med sina kunder. Detta för att förstå hur hög betydelsen av att man arbetar med rätt 
positionering och varumärkeskommunikation är för ett företag och vad det generar för 
deras relationer gentemot deras kunder.  

Studien kommer bearbeta hur bilpoolsföretaget Sunfleet kommunicerar ut rätt bild till 
sina kunder trots en mindre budget för marknadsföring. 

1.1. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att skapa en djupare förståelse för hur företag med 
produkter till ett lågt pris och en liten marknadsföringsbudget, som bilpoolsföretaget 
Sunfleet, hävdar en position på marknaden. Samt lyckas med det. 
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1.2. Frågeställningar 

• Hur positionerar och kommunicerar Sunfleet gentemot sina konsumenter trots 
en liten marknadsföringsbudget? 

• Hur uppfattas Sunfleets varumärke av företagets målgrupper? 
• Hur påverkas Sunfleet av målgruppernas uppfattningar av varumärkes-

kommunikationen? 

1.3. Bakgrund 
Författarnas uppfattning är att företag idag har problem med sin varumärkeskommun-
ikation, vilket innebär att det ett företag vill kommunicera ut till sina kunder och 
potentiella kunder inte alltid uppfattas som planerat. Detta medför att det kan uppstå 
problem för företaget. Som i sin tur kan leda till att man tappar en del av den 
förväntade målgruppen och därför får en minskad försäljning. I relation till detta tror 
författarna att en felande positionering också kan resultera i stora problem för företag.  

I de fall där företag levererar en produkt med hög kvalitet, till lågt pris och som 
samtidigt inte har resurserna till att lägga ner en stor budget på att marknadsföra sig 
kan det uppstå problem. Vilket resulterar till en situation där de måste arbeta annor-
lunda för att lyckas nå ut med sitt budskap och sin image. Vad behöver ett företag 
som Sunfleet fokusera på för att lyckas med sin positionering och varumärkes-
kommunikation gentemot sina kunder?  

Författarnas intresse ligger i att företag ofta utgår ifrån att deras kommunikation 
uppfattas som planerat. Detta utan att vidare undersöka om den faktiskt gör det. 
Genom att inte utföra dessa undersökningar kan företagen gå miste om potentiella 
kunder, då de inte når ut med budskapet på rätt sätt till företagets målgrupper. 
Detsamma gäller positionering. Vårt intresse ligger alltså i att uppmärksamma hur ett 
företag som Sunfleet hävdar sin position på marknaden. Samt vad detta företag måste 
göra för att minimera existerande problem för att nå ett lyckat resultat.  

1.3.1. Bilpool, vad är det? 

En bilpool är en korttidshyra av en bil som man direkt har tillgång till under ett visst 
önskat antal timmar (Sunfleet, Okänt årtal (b)). Den direkta tillgången ges då av att ett 
meddelande skickas till din mobiltelefon fem minuter innan bokningen börjar gälla. I 
meddelandet finner beställaren registreringsnumret till bilen, parkeringsposition samt 
pinkod till bilens tillhörande tankkort. I samband med att meddelandet mottages av 
beställaren ges möjlighet att låsa upp bilen genom att svara “ok” på meddelandet. Det 
går även att låsa upp bilen med hjälp av det “Smartcard” redan befintliga medlemmar 
erhållit. (Sunfleet, Okänt årtal (c)) 

Hos Sunfleet erbjuds bil både till fasta medlemmar och till personer som endast är i 
behov av bil vid enstaka tillfällen. Det fasta medlemskapet innebär att medlemmen 
betalar en fast månadsavgift vilket leder till en lägre kostnad vid användandet av 
beställd bil. (Sunfleet, Okänt årtal (a)) 
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Som konsument behöver du inte fixa med alla bestyr som uppkommer kring bilen 
som vid ett ägande, allt vad service, däckbyte, tvätt och besiktning heter är bara att 
glömma. Det är bara att boka en bil när man själv behöver den. (Sunfleet, Okänt årtal 
(b))  

Tabell 1.1. Skillnaden mellan att äga en bil, hyra en bil och att vara med i en bilpool. Sunfleet (Okänt årtal 
(b)) och Statoil (2013a) 

 Bilpool (fast medlem) Hyrbil (Statoil) Äga 
Månadskostnad 149 kr   

Hyrkostnad X (varierar) X  
Bensinkostnad Ingår i hyrkostnad X X 

Service Ingår i hyrkostnad Ingår i hyrkostnad X 
Däckbyte Ingår i hyrkostnad Ingår i hyrkostnad X 

Parkeringskostnad Ingår i hyrkostnad X X 
Försäkring Ingår i hyrkostnad X X 
Vägskatt - - X 

Vid bokning av en Volvo V70 en vardag mellan 18 och 21 med en körsträcka på 100 
kilometer blir kostnaden för en fast medlem hos Sunfleet 430 kronor (exklusive fast 
månadsavgift, 149 kronor och anslutningsavgift, 395 kronor). För en inte fast medlem 
uppgår kostnaden för samma bokning till 604 kronor (exklusive anslutningsavgift, 
395 kronor) (Sunfleet, Okänt årtal (a)). För samma typ av bokning hos Statoil uppgår 
kostnaden till 719 kronor. (Statoil, 2013b) 

Det som inte framgår i tabellen ovan är kostanden för införskaffandet av bilen vid 
ägande av egen bil. Detta då det är svårt att uppskatta denna kostnad beroende på vad 
det är för typ av bil, om den är ny eller begagnad, mycket eller lite utrustning i den, 
märke, modell och så vidare. 

1.3.2. Bilpool för hushåll och företag 

En bilpool är ett flexibelt sätt att slippa bland annat kostnader för parkeringar då en 
bilpoolsbil har en egen parkering. Utplaceringen av dessa parkeringsplatser är spridda 
runt om i de centrala delarna av städerna företaget är aktivt i. En bilpool passar 
alldeles utmärkt om det behövs en extra bil i hushållet för att exempelvis åka för att 
handla. (Bilpool, Okänt årtal (a))  

När det gäller ett företag så kan en bilpool ersätta ett företags olika transportmedel 
som taxi, privatbilar och företagsbilar. Ett företag som använder sig av bilpoolsbilar 
får effektivare resor och resorna blir betydligt smidigare. När det gäller de rörliga och 
fasta kostnaderna kan en bilpool minska dessa för ett företag, då det oftast är billigare 
att använda sig av en bilpool istället för att låta personalen köra egna bilar i tjänsten. 
(Bilpool, Okänt årtal (b))  

1.3.3. Om Sunfleet 

Sunfleet startade sin verksamhet i slutet av 1990-talet, då som ett utvecklings-
samarbete mellan Volvo och Hertz. Anledningen till att företaget startades var för att 
man såg att det fanns ett glapp mellan den traditionella biluthyrningen och eget 
bilägande. I dagsläget är Sunfleet ett snabbt växande serviceföretag som har Volvo 
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som huvudägare, företaget har som mål att alltid ha bilar nära till hands för kunden 
samt att förändra hur det svenska folket ser på bilägandet. (Sunfleet, Okänt årtal (a))	  

Sunfleet vill som tidigare nämnt ändra på hur människor ser på bilägandet, detta vill 
man göra genom att erbjuda ett enkelt och resurseffektivt sätt att ta sig från punkt A 
till punkt B utan att konsumenten själv behöver äga en bil. (Sunfleet, Okänt årtal (a))  

Sunfleet har ett varumärkeslöfte som lyder: “Bil när bara du vill.” detta då företaget 
strävar efter att hitta en transportlösning som den enskilda kunden behöver samtidigt 
som man vill tillhandahålla en smart service. Företaget erbjuder alltid bra fordon 
samtidigt som man försäkrar sig om att vara ett ekonomiskt och klimatsmart alternativ. 
(Sunfleet, Okänt årtal (a)) 

1.4. Målgrupp 
Uppsatsen kommer att rikta sig mot studenter och personer som finner att 
marknadsföring är intressant samt är insatta i vad ämnet innebär. Uppsatsen riktar sig 
även till fallföretaget Sunfleet samt företag som befinner sig i samma situation som 
fallföretaget. Målgruppen vill veta mer om positionering och varumärkeskommun-
ikation i företag som arbetar med låg marknadsföringsbudget samt vad det finns för 
förbättringar som kan göras i företag som arbetar på detta sätt. 

1.5. Avgränsningar 
Författarna har valt att avgränsa sig till ett fallföretaget, Sunfleet, som det gjorts en 
djupare analys av. Anledningen till valet av att använda endast ett fallföretag är för att 
kunna få empirisk data samt mer djupgående information om hur det kan se ut i ett 
specifikt företag och sedan applicera empirin på den teori som funnits under 
litteraturstudien. 

Studien, det vill säga enkätundersökningen, har valts att begränsas till Linköping då 
det inte har funnits medel till att göra en mer rikstäckande studie av Sunfleet. 

1.6. Uppsatsöversikt 
Uppsatsen har upplägget att läsaren efter det inledande kapitlet sätts in i en 
metoddiskussion där metoderna som använts under studien beskrivs, här finns även 
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tillvägagångssättet för hela studien. Därefter följer den teoretiska referensramen som 
studien vilar på.  

I kapitlet om empirin återfinns data insamlat från intervjuer, enkätundersökningar 
samt vissa sekundärkällor. I nästföljande kapitel får läsaren bekanta sig med analysen 
där teorierna och empirin kopplas samman, efter detta framkommer författarnas 
slutsatser och rekommendationer för det problem författarna anser att Sunfleet har när 
det gäller marknadsföring i och med de knappa medlen företaget har. 

Slutligen återfinns referenslista och bilagor.  
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2. Metoddiskussion 
I detta kapitel kommer det tas upp vilka typer av metoder som har använts, hur 
tillvägagångssättet har varit samt den kritik kring de metoder som har använts under 
denna uppsats. Kapitlet behandlar metoderna kvalitativ och kvantitativ, en deduktiv 
ansats, semi-strukturerade intervjuer. 

2.1. Vetenskapsteoretisk ansats 

2.1.1. Kvalitativ och kvantitativ 

I denna uppsats har en deduktiv ansats använts i en kvalitativ metod med vissa 
kvantitativa inslag. Varför det har använts en deduktiv ansats i arbetet är för att teori 
har jämförts och kopplats samman med empiri, just när det handlar om att jämföra 
olika teorier med empiri är det vanligast att använda en deduktiv ansats. Varför 
arbetet har genomförts med en kvalitativ metod med vissa kvantitativa inslag är för att 
de frågor som ställts i både enkätundersökningen och intervjuerna mestadels har 
bestått av frågor med öppna svar, men för att kunna sammanställa de frågor som inte 
var av en öppen karaktär har det krävts ett visst inslag av kvantitativa metoder. 
(Bryman & Bell, 2011)	  

2.1.2. Genomförande av intervju och enkätundersökning 

Enkätundersökningen bestod både av öppna och stängda frågor, detta för att inte leda 
respondenten till det svar som intervjuaren var ute efter. Nackdelen med de öppna 
frågorna är att det är svårt att sammanställa den data som uppkommer från dessa. 
Stängda frågor, det vill säga frågor med olika förutbestämda typer av svarsalternativ 
att välja på, blir desto lättare att sammanställa. Det finns både för- och nackdelar med 
respektive typ av frågor, en fördel med öppna frågor är att respondenten kan svara 
med sina egna ord, detta gör att intervjuaren måste tolka svaret vilket då är nackdelen 
i sammanhanget. Stängda frågor har istället fördelarna med att det blir lättare för 
respondenten att svara, det tar mindre tid att bara kryssa i ett av svarsalternativen 
istället för att komma på ett eget bra svar. Som tidigare nämnts så blir dessa frågor 
betydligt enklare att sammanställa för intervjuaren. Nackdelen med de stängda 
frågorna är att respondenten mister sin spontanitet då denne inte kan svara på frågorna 
på de sätt som denne vill, respondenten kan finna det irriterande att denne inte hittar 
något av de alternativen som finns tillfredställande. (Bryman & Bell, 2011)	  

Intervjuerna har skett under ett semi-strukturerat sätt, med detta menas att frågorna är 
förutbestämda sedan tidigare men som intervjuare behöver inte frågorna komma i 
precis den ordning som de är skrivna från början. Intervjuer som sker under ett semi-
strukturerat sätt gör att intervjuaren kan ställa följdfrågor till respondenten trots att 
dessa inte var tänkta att ställas från första början, detta gör att respondenten kan gå 
djupare in på vissa ämnen som intervjuaren tycker verka mer intressanta än andra. 
(Bryman & Bell, 2011)  
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De frågor som används i denna undersökning oavsett om det gäller under en intervju 
eller om det gäller en enkätundersökning handlar om vad respondenten har för attityd 
till företaget, vad respondenten tror om företaget samt vad respondenten vet om 
företaget. Bryman och Bell (2011) menar på att vissa typer av frågor skall undvikas, 
frågor som exempelvis innehåller tvetydliga termer, långa frågor, frågor som 
innehåller tekniska termer för ämnet, ledande frågor samt dubbelpipiga frågor (en 
fråga innehållande fler frågor). Varför dessa typer av frågor bör undvikas är för att 
frågorna i vissa fall kan vara jobbiga att förstå, tar för lång tid att läsa, eller att 
respondenten inte förstår vad som är relevant med frågan för undersökningens skull.  
Vidare menar Bryman och Bell (2011) att vissa typer av frågor, som de ledande, skall 
undvikas då dessa frågor leder respondenten till ett svar som intervjuaren vill att 
respondenten skall svara. Detta för att det då stämmer in på vad denne tror att 
respondenten tycker i de olika frågorna eller för att det lättare skall passa in i 
intervjuarens teori vad det gäller utfallet för undersökningen.  

2.1.3. Sammanställning av data 

När det gäller att sammanställa intervjuer och enkätundersökningar som utförts med 
en kvalitativ metod kan detta göras med två olika typer av teorier, antingen som en 
analytisk induktion eller som en grundad teori (grounded theory)(Bryman & Bell, 
2011). En analytisk induktion är ett tillvägagångssätt för hur analys av data görs när 
forskare söker en universell lösning. Det vill säga att det görs en generell genom gång 
den redan existerande datan inom det specifika ämnesområdet. En grundad teori är 
när teori och empiri står nära varandra. Under denna uppsats har den sistnämnda 
teorin använts, som enligt Bryman och Bell (2011) har blivit den mest använda teorin 
när det gäller analys av kvalitativ data. Varför denna teori har använts under denna 
uppsats är för att den insamlande datan har hjälpt till att välja de teorier som slutligen 
lyfts fram.	  

För att på bästa sätt sammanställa de frågor i enkätundersökningen och under 
intervjuer har det krävts att svaren kodas. När det gäller kodning finns det tre olika 
sätt att göra detta på, antingen gör man det med hjälp av en öppen kodning där det 
handlar om att bryta ner, undersöka, jämföra och konceptualisera uppgifter.  Med 
denna typ av kodning fås olika begrepp som senare kan grupperas och till olika 
kategorier. Det andra sättet att koda är att göra en axial kodning, denna typ av 
kodning går ut på att med en rad förfaranden som innehåller de olika begreppen som 
fåtts från en öppen kodning kopplas till olika sammanhang, konsekvenser, mönster av 
interaktioner eller av orsaker skapar anslutningar mellan de olika kategorierna. Det 
tredje sättet som en kodning kan göras på är med hjälp av en selektiv kodning, denna 
kodning går ut på att man med en kärnkategori relaterat till olika kategorier (Bryman 
& Bell, 2011). 

När det gäller hur data sammanställs för presentation i en kvantitativ metod är det 
vanligaste sättet att detta görs i ett eller flera diagram, detta för att diagram är relativt 
lätta att förstå vad intervjuaren vill ha ut med hjälp av dessa. Beroende på vad 
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intervjuaren vill presentera i diagrammet finns det olika typer av diagram att välja på, 
de vanligaste när det gäller en kvantitativ metod är stapel-, cirkeldiagram eller ett 
histogram. Är variablerna i undersökningen nominella, är det lättast att använda 
antingen stapel- eller cirkeldiagrammet. Detta då stapeldiagrammet visar i varje stapel 
antalet respondenter för de olika svarsalternativen, när det istället gäller cirkel-
diagrammet visar istället varje bit i diagrammet hur stor procentuell del av antalet 
respondenter för varje svarsalternativ. Handlar undersökningen istället om olika typer 
av intervall på respondenternas svar är ett histogram det rätta valet av diagram, 
stolparna i ett histogram visar här då antalet respondenter i ett visst intervall 
(exempelvis ålder på personer) (Bryman & Bell, 2011).  

Som ett komplement till de olika diagrammen kan en eller flera frekvenstabeller 
användas, dessa tabeller utgör diagrammet till slut. En frekvenstabell kan användas 
med alla typer av olika variabler, då denna visar antalet respondenter för varje 
svarsalternativ, totala antalet respondenter samt den procentuella delen av det totala 
antalet respondenter (Bryman & Bell, 2011). 

2.2. Tillvägagångssätt 

Arbetet med denna kandidatuppsats började med en litteraturstudie för att kunna bilda 
en uppfattning om vad för olika teorier och modeller som var relevanta att använda 
under arbetets gång. Litteraturstudien har innehållit både tryckt litteratur som böcker 
och artiklar, artiklarna har hittats i olika databaser som funnits till hands på 
universitetsbibliotekets hemsida. Både böckerna och artiklarna som har använts under 
bildandet av denna uppsats behandlar marknadsföring i olika former, böckerna har 
haft en mer grundläggande karaktär medan artiklarna som har publicerats har gått 
djupare in i de speciella områdena som dessa har behandlat. Under litteraturstudien 
togs även sekundärkällor upp för att kunna bilda en uppfattning om vad fallföretaget 
var för typ av företag samt vad det var för bransch företaget finns i.  

Nästa steg i arbetet var att plocka ut relevanta teorier och modeller ur den litteratur 
som hittats under litteraturstudien, den teori och de modeller som plockades ur 
bildade denna uppsatsens teoretiska referensram. 

Utifrån den teoretiska referensramen skapades olika typer av frågor. Dessa frågor 
skapade både ett enkät- och ett intervjuunderlag till en intervju med Hampus 
Wickström från Sunfleet, en intervju med Fredrik Frankenberg från Bergstrands 
Kafferosteri samt en intervju med Anna-Karin Johansson från Linköpings kommun. 
Varför en intervju hölls med Bergstrands Kafferosteri var för att höra med dem om 
deras resultat av ett pop-up café som är en typ av marknadsföring som tas upp i 
uppsatsen. Denna intervju gjordes cirka en och en halv vecka innan enkät-
undersökningen gjordes. Intervjun med Johansson (2013) från Linköpings kommun 
gjordes för att få vidare information om deras användande av bilpoolsbilar från 
Sunfleet inom kommunen.  
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Enkätundersökningen gjordes i Linköping där 30 personer tillfrågades. Varför enkät-
undersökningen gjordes på stan var för att kunna nå en större målgrupp bland 
respondenterna, skulle exempelvis enkäten enbart skickats ut via sociala medier 
(exempelvis Facebook) skulle respondenterna hamna inom ett och samma intervall 
när det till exempel handlar om ålder. När väl enkätundersökningen var gjord och 
sammanställd uppkom ytterligare frågor som fanns intressanta att försöka få svar på 
under intervjun med representanten. Intervjun med Sunfleet hölls ungefär en vecka 
efter att enkätundersökningen hade gjorts. För att få en förståelse för varför 
företagskunder väljer att använda sig av Sunfleet togs det kontakt med Linköpings 
kommun där det även gjordes en intervju, denna intervju hölls inom en vecka efter 
intervjun med Sunfleet.  

När intervjuer var transkriberade och enkäter var sammanställda utgjorde denna data 
underlag för den empiri som skapats under arbetets gång. Intervjuerna och enkäterna 
kodades under den öppna varianten som beskrevs i föregående avsnitt i detta kapitel. 
Empiri tillsammans med den teoretiska referensramen som uppkommit från 
litteraturstudien bildade sedan en analys där teori och empiri jämfördes mot varandra 
för att kunna dra olika paralleller mellan hur det borde vara och hur det faktiskt var. 

Slutligen så har författarna till denna uppsats dragit slutsatser och kommit med olika 
typer av rekommendationer till det fallföretag som denna uppsats har behandlat. 
Dessa rekommendationer innehåller vad Sunfleet bör göra för att locka till sig fler 
kunder genom att anpassa sin varumärkeskommunikation och positionering till sin 
målgrupp. Rekommendationerna riktar sig främst till Sunfleet men är inte uteslutna 
att bidra som hjälp till andra företag i liknande situationer. 

2.3. Etiska aspekter 
Författarna har vid genomförandet av denna uppsats följt Vetenskapsrådets (2013) 
rekommendationer kring etiska aspekter. Detta för att kunna hålla en god etik emot de 
parter som varit inblandade under uppsatsens gång.  

Genom uppsatsen gång har intervjupersoner blivit informerade av att medverkan är 
frivillig samt fått välja om namn och företagsnamn får nämnas i uppsatsen. Dessa 
personer har även gett sitt medgivande till att intervjuerna har spelats in. 
Intervjupersonerna har även blivit erbjudna att läsa det slutliga resultatet, för att på så 
vis kunna ta del av uppsatsens utfall.  

2.4. Metodkritik 

Inom referensramen har det inte funnits möjlighet att gå igenom all litteratur som 
täcker våra huvudämnen: positionering och varumärkeskommunikation. Detta innebär 
att det kan saknas infallsvinklar som inte har diskuterats i den referensram som 
använts vilket betyder att slutsats och analys endast behandlar den teori som funnits 
och applicerats inom den litterära referensramen.  
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I och med att endast ett företag har granskats mer grundligt i undersökningen har 
författarna varit medvetna om att slutsatserna inte är applicerbara på alla företag inom 
samma bransch, utan det kan finnas skillnader som gör att slutsatserna inte är 
generella.  

Enkätens utformning hade kunnat vara mer tydlig, vissa frågor hade kunnat 
tydliggöras och applicerats på fler ställen i enkäten, detta för att få en ännu mer tydlig 
bild av respondenternas åsikter och tankar. Vid analys av svaren på enkätunder-
sökningen måste hänsyn tas till att den är utförd i Linköping, vilket inte är inom den 
geografiska area som företaget Sunfleet är som störst och har bäst kännedom i dagens 
läge.  

Att intervjun med Bergstrands Kafferosteri skedde via e-post resulterade i att 
information som kunnat uppstå vid en intervju via telefon gåtts om miste, då 
möjlighet till följdfrågor hade uppstått samt att vidare funderingar hade kunnat 
utvecklas mer vid efterfrågan.  

Vid de intervjuer och enkätundersökningar som genomgåtts kan kritik riktas mot att 
viss information gått förlorad på grund av felvinklade frågor eller i samband med 
telefonintervjuerna uteblivna följdfrågor som hade resulterat i mer utförliga och 
målande beskrivningar. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer de teorier som används i uppsatsen att tas upp, bland annat 
kommer teorier om varumärkeskommunikation, varumärkesvård och positionering att 
behandlas. 

3.1. Varumärkeskommunikation 
Att kommunicera ut sitt varumärke är en möjlighet för företag att informera och 
upplysa marknaden om deras produkter och tjänster. Detta i samband med att över-
tyga konsumenter om att produkten eller tjänsten företaget erbjuder är något för dem. 
Det ger även företaget ett tillfälle att skapa en relation med deras konsumenter. 
Genom att marknadsföra sig på detta sätt ser företagen också till att den potentiella 
kunden ska ha möjlighet att få så mycket information om produkten eller tjänsten som 
möjligt. Hur den fungerar, vilka som använder den, vad företagets värderingar är 
etcetera. Samtidigt har företaget möjlighet att koppla sitt varumärke till andra 
personer, upplevelser, platser, känslor, varumärken eller event. (Keller, 2009)	  

Keller (2009) argumenterar för att genom att företaget bygger upp en relation med 
kunden och därav gör det möjligt för kunden att skapa egna referenser till varumärket, 
så arbetar man mot målet att skapa varumärkesvärde. För att på bästa sätt lyckas med 
sin varumärkeskommunikation måste företaget veta vilka sorters intryck och upp-
levelser som på bästa sätt kommer att ha påverkan i varje steg av konsumentens 
köpprocess. Genom att veta detta kan företag genomföra en effektiviserad kommun-
ikation samtidigt som man förbättrar både försäljning och varumärkesvärde. Keller 
(2009) antyder också att det finns tre viktiga punkter att fokusera på för att lyckas 
med sin varumärkeskommunikation, vilket illustreras i nedanstående figur:  

 

Lyckad	  varumärkeskommunikation	  

Interaktiv marknadsföring kan 
spela en signifikant, men lämplig, 

roll 	  

Vara neutral i media samt 
överväga 

kommunikationsmöjligheter	  

Blanda och matcha valda 
kommunikationsmöjligheter för 
att maximera respektive styrkor 

och svagheter	  

Figur 3.1. Hur företag får en lyckad varumärkeskommunikation. Inspiration från Keller, K. L. (2009). 
Building strong brands in a modern marketing communications environment. Journal of Marketing 
Communications 15(4-6), 139–155 
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Möjligheten för företag att kommunicera ut sitt varumärke har förändrats mycket 
under de senaste decennierna. I samband med att konkurrensen ökar förbättras även 
möjligheterna att nå ut till sin målgrupp, bland annat genom Internet. Då teknologin 
och Internet har utvecklats radikalt under den senaste tiden har det resulterat i att 
företags kommunikationsmöjligheter har förändrats. Medel som användes tidigare för 
att kommunicera sitt varumärke är inte alls lika effektiva som förr. Företag behöver 
alltså i samband med teknologins utveckling anpassa sin kommunikation för att 
effektivisera sin kommunikationsprocess. Samtidigt med denna utveckling har även 
varumärken kommit att bli en prioritet i företags marknadsföring. (Keller, 2009) 

Som Park, Hwang och Park (2011) beskriver har förmågan att förmedla sitt 
varumärke blivit allt mer viktig i dagens samhälle. Detta för att kunna stå emot den 
hårda konkurrensen som ofta existerar på respektive marknad. Varför kommun-
ikationen av varumärket har blivit en allt viktigare del av marknadsföringen för 
företag, är bland annat på grund av konsumenternas vilja att skapa en stark relation 
mellan de företag de ingår affärer med. Genom att företag lägger mer fokus kring 
uppbyggnaden av sin kommunikation av sitt varumärke gör man det möjligt att stärka 
banden mellan de och deras konsumenter. Detta resulterar i större förståelse parterna 
emellan, då kunden tack vare detta bygger upp en emotionell känsla kring varumärket. 
Vilket i sin tur ökar förutsättningarna för att kunden skall göra återkommande köp 
samt få ett ökat förtroende för varumärket eller företaget. Park et al. (2011) befäster 
också att det är vid varumärkeskommunikationen som företag bör lägga stor vikt vid 
för att bygga en bra relation med deras kunder och för att öka förståelsen av företagets 
image.  

Att bygga upp ett starkt varumärke grundar sig i att identifiera samt att definiera 
substansen av varumärkets kärnvärden. Detta då kärnvärden; 

“.. are understood to be key drivers of attitude and behaviour,..”. (Lynch & 
Chernatony, 2004 s.407)  

I konkurrenslägen argumenterar Lynch & Chernatony (2004) också för att den 
emotionella relationen som byggs upp mellan företag och kund (slutkund eller 
företag) är mer konkurrenskraftig än andra medel företag använder sig av. 
Konkurrenskraften skapas då en relation är något som man bygger upp under en 
längre tid, vilket resulterar i ett förtroende hos kunden som i sin tur resulterar i en 
långsiktig investering för företaget. 

Ett företags varumärke kan delas in i två begrepp varumärkesimage och varumärkes-
identitet. Varumärkesimage relaterar till den emotionella känslan som kan uppstå hos 
konsumenten som man genom företagets image arbetar för att bibehålla hos sin kund. 
Varumärkesidentitet syftar däremot på företagets målbild om hur de vill positionera 
och identifiera sig. (Kotler, Lane K, Brady, Goodman & Hansen, 2009) 

Utifrån vetskapen om att bra varumärkeskommunikation skapar känslor hos sina 
konsumenter och att ett varumärke är så mycket mer än bara en logga och ett namn, 
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inser man att varumärket är väldigt viktigt att ett företag värdesätter det högt. Detta då 
allt som sker runt omkring varumärket kommer att identifieras och kopplas till 
varumärket. (Kotler & Pfoertsch, 2007) 

3.2. Varumärkeskommunikation inom business-to-business 
Kotler och Pfoertsch (2007) beskriver att den tidigare synen på att varumärken och 
varumärkeskommunikation inte haft någon betydelse för företag som ängar sig åt 
business-to-business (B2B) överensstämmer inte med verkligheten. Kotler och 
Pfoertsch (2007) menar att man via varumärkeskommunikation, även inom business-
to-business, kan nå ut till många fler än till det specifika företaget som blir kunden. 
Utöver kunden kan man också nå exempelvis investerare, anställda och leverantörer.	  
Fokus har tidigare legat på att företag som säljer till företag (B2B) inte haft en 
emotionell relation till varumärket. Som i sin tur har lett till att man inte värdesatt 
varumärkeskommunikationen inom dessa specifika företagen. Detta då bilden är att 
företag som köper av företag är mer insatta i den specifika marknaden, samt har mer 
kunskap om den produkten eller tjänsten de är intresserade av att köpa. Därav har det 
blivit så att bilden av att den emotionella känslan övergår till att vara rationell istället 
för just emotionell i en affärshändelse mellan två företag. (Lynch & Chernatony, 
2004) 

Lynch & Chernatony (2004) menar dock att man genom att bygga upp en emotionell 
relation även till de företag som blir slutkund leder till skapade fördelar. Att man 
genom att bygga upp ett förtroende förbättrar varumärkesutvecklingen. När man 
arbetar med business-to-business försäljning blir relationen mot kunden annorlunda 
än vid business-to-customer förhållandet. I business-to-business sammanhang är det 
säljaren som i mångt och mycket ansvarar för kontakten med företaget som är 
intresserad av att göra en affär. Detta innebär att det är säljaren som har ett stort 
ansvar för att sända ut de värderingar som företaget står för. Säljaren måste själv 
ansvara för hur den väljer att möta respektive företagskund och dennes tillväga-
gångssätt blir sen den direkta bilden som företagskunden får av företaget som säljaren 
representerar. 

Vad som dock är viktigt att ha i åtanke är att när man sysslar med försäljning mellan 
två företag är det fler än bara en slutkund som man måste attraheras för att ett köp ska 
bli av. Därav är det viktigt att på flera olika nivåer attrahera det specifika företaget. 
Då det inte alltid bara är det funktionella värdet på varumärket som är av betydelse, 
utan det kan även bero på de kriterierna inköpsavdelningen har. Genom forskning av 
ämnet varumärkeskommunikation i business-to-business företag har det kommit fram 
att det är lika viktigt här som i företag som säljer direkt till slutkund. Detta då man 
genom en väl fungerande varumärkeskommunikation, oavsett vem företaget säljer till, 
får större möjligheter att skapa ytterligare värde för företaget, stärka relationer mellan 
de parter man gör affärer med, möjlighet till att öka pris, etcetera. Att uppmärksamma 
är dock, att trots behovet av att utveckla en god varumärkeskommunikation även i 
företag som arbetar med försäljning business-to-business, så det finns vissa olikheter 
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mellan dem och företag som säljer direkt till slutkund. Samt att ha i åtanke är 
differensen mellan de olika segment man arbetar mot. Vilket är viktigt för alla företag 
att ha i åtanke. (Lynch & Chernatony, 2004) 

3.3. Relevanta kampanjformer 

3.3.1. Word-of-mouth 

Genom att använda sig av en marknadsföringsstrategi fokuserande på word-of-mouth 
och ryktesspridning ökar företag sina möjligheter för en expansion. Denna strategi 
används främst vid introduktionen av en ny produkt eller idé på marknaden. Detta 
genom att anordna en grupp med kunder, varav produkten eller tjänsten är ämnad åt, 
och låta de ta del av produkten i ett tidigt skede för att sedan ha som uppgift att sprida 
information vidare till andra konsumenter. Vid sammansättningen av denna grupp är 
det viktigt att tänka på vilka personer man placerar i gruppen, för att öka möjlig-
heterna att på ett effektivt sätt sprida ett så gott ryckte som möjligt om företaget. En 
person med en bra övertalningsförmåga, kan influera fler konsumenter än någon som 
inte besitter den egenskapen. Resultatet av detta blir att fler än annars inspireras, 
vilket öppnar upp för fler potentiella köp. Även sådana som besitter nätverksfördelar 
kan på ett smidigt sätt sprida informationen vidare. Detta genom att skapa länkar 
mellan personer som annars inte kommit i kontakt med varandra, med företaget eller 
stärka banden till närliggande konsumenter. En tillgång i en grupp ämnad åt detta är 
även personer som besitter stor kunskap inom de områden produkten hör till. Detta då 
deras kunskap kan beaktas som trovärdig, vilket resulterar i att individer har tillit till 
vad dessa personer tycker och tänker. Skulle då en sådan person rekommendera eller 
nämna ett visst företag eller en viss produkt kan det leda till att individer som annars 
inte planerat att köpa den produkten genomför ett köp. (Libai, Muller & Peres, 2013)	  
Genom att konsumenter, som inte tidigare hört talas om företaget och dess produkter 
eller tjänster, får upp ögonen för de och genomför ett köp tidigare än tänkt. Har man 
lyckats med sin word-of-mouth strategi. Detta då denna typ av konsumenter inte hade 
fått kännedom av företaget i detta tidiga skede utan word-of-mouth. Utan det hade 
istället skett senare och det hade varit först då konsumenten bestämt sig för att 
genomföra ett köp eller ej. Word-of-mouth öppnar även upp möjligheterna för att 
tidigare kunder som redan bestämt sig för att genomföra ett köp handlar tidigare än 
tänkt eller bestämt. Lyckas man med detta har man skapat “social value”. Vilket 
innebär att man skapat värde då de tidigare kunderna lyckats sprida företagets rykte 
och påverkat andra konsumenter, samt gjort det möjligt för företaget att få ytterligare 
försäljning och vinst. (Libai, Muller & Peres, 2013)  

Enligt Jobber och Fahy (2009) är det viktigt för Internetbaserade företag att använda 
sig av word-of-mouth strategi. Då kunder på vissa webbsidor exempelvis kan 
utvärdera sina köp, det vill säga, om de har varit nöjda eller missnöjda. Vidare menar 
Jobber och Fahy (2009) att det finns fyra olika punkter som måste uppnås för att ett 
företag skall lyckas med sin word-of-mouth strategi. Dessa punkter är: (1) företaget 
måste kunna övertala de nöjda kunderna att informera andra om sina tillfredsställelser 
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hos företaget, (2) utveckla material som kunderna kan skicka vidare till andra, (3) 
använda sig av opinionsbildare i sina reklamkampanjer samt (4) uppmuntra 
potentiella kunder att kommunicera med de nuvarande kunderna till företaget. 

Trots svårigheterna att mäta resultatet av en word-of-mouth strategi är den sedan 
länge accepterad som en viktig vinstdrivande strategi inom marknadsföring. Under 
senare år har den tekniska utvecklingen gjort det möjligt att närmare få tillgång till 
och undersöka data och metoder för att se hur effektiv word-of-mouth faktiskt är för 
ett företag. (Libai, Muller & Peres, 2013) 

Företag som erbjuder tjänster som sin kärnprodukt är ofta beroende av vad deras 
kunder tycker om de, därför är det viktigt för dessa företag att kontrollera hur word-
of-mouth sprids. För att på bästa sätt få positiv word-of-mouth krävs att positiva 
minnesbilder skapas hos kunden. Skulle detta inte fungera och negativ word-of-mouth 
sprids från företagets kunder, krävs det istället att företaget har olika strategier för att 
kunna motverka den negativa spridningen av word-of-mouth. (Wilson, Zeithaml, 
Bitner & Gremler, 2012)  

3.3.2. Buzz marketing 

Buzz marketing beskrivs som överförandet av information om en produkt eller tjänst 
person till person eller elektroniskt. Vilket visar på att buzz marketing och word-of-
mouth är två strategier som liknar varandra i mångt och mycket. Inom buzz marketing 
ligger fokus dock på att hitta trendsättarna inom den specifika marknaden. Detta 
resulterar i att man senare kan relatera produkten till trendsättaren och attraherar på så 
vis den utsatta målgruppen. Teknikutvecklingen har även förenklat förmågan att ännu 
snabbare förmedla budskap via Internet. Buzz marketing kan beskrivas som ett sätt att 
föra en aktiv form av kampanj för att kunna skapa en grund för hur ett företag senare 
kan sprida word-of-mouth. (Jobber & Fahy, 2009)	  

3.3.3. Pop-up marknadsföring 

För att kunna möta kundens ökade efterfrågan av en större upplevelse kring ett 
varumärke och ett köp måste marknadsföringen kring varumärket utvecklas samt 
förstärkas. Detta har man på senare tid börjat göra för att på bästa sätt tillfredsställa 
kunden. Genom att engagera kunden ännu mer i händelser relaterade till varumärket 
för att förstärka kundens känsla och relation till varumärket. (S. Niehm, Fiore, Jeong, 
& Kim, 2007)	  

En pop-up affär är ett nyare fenomen som är ett alternativt sätt att marknadsföra sig på. 
Det används för att öka möjligheterna för nå upp till kundens förhöjda förväntningar. 
Innebörden är att man under en begränsad tid öppnar exempelvis en butik för att ge 
omgivningen möjligheten att ta del varor, tjänster, upplevelser etcetera, som företaget 
säljer. Pop-up marknadsföring kan självklart utföras i många olika varianter, det kan 
ske försäljning eller så kan man välja att ge bort eller erbjuda gratis tjänster för att öka 
intresse och efterfrågan.  Den begränsade tiden kan självklart variera från bara några 
dagar upp till ett år. Tanken bakom detta sätt att marknadsföra sig på är att skapa 
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exklusivitet kring produkten eller tjänsten samtidigt som en experimentell interaktion 
skapas (S. Niehm et al., 2007). Vikten av att använda sig av ovan förklarad 
marknadsföring visas av följande citat:  

“An interactive, or co-produced, retail experience is a key valuegenerating 
process for retailers in several ways” (S. Niehm, et al., 2007 s. 3).  

S. Niehm, et al. (2007) beskriver vidare hur man samtidigt som man skapar ett 
handelstillfälle även kan skapa produkt- och varumärkeskännedom. 

Tidigare har mycket fokus legat på att skapa ett instrumentellt värde kring en produkt, 
det diskuteras dock nu om att man i samband med pop-up marknadsföring skapar ett 
experimentell värde som resulterar i glädje, känslor och fantasier för kunden. Utifrån 
denna diskussion blir alltså känslorna inblandade på ytterligare ett plan. Vilket är, 
som tidigare nämnt, vad kunden i dagens samhälle efterfrågar mer och mer. (S. 
Niehm et al., 2007) 

3.4. Hur ett starkt varumärke uppkommer 

Jobber och Fahy (2009) menar att det är en mycket stor utmaning att bygga ett 
framgångsrikt och starkt varumärke. Om man lyckas att skapa ett starkt varumärke 
kommer detta att kunna överleva under en lång tid, detta då varumärket kommer bli 
mindre känsligt för svängningarna i konjunkturen på marknaden. (Jobber & Fahy, 
2009; Parment & Ottosson, 2013)	  

När ett varumärke byggs krävs det ett namn som konsumenterna kan lägga på minnet 
samtidigt som det generera något till produkten. Detta för att konsumenterna sedan 
skall kunna reagera på varumärkets produkter och dess marknadsföring. Ett mått på 
detta är varumärkesvärde, som kan fånga upp hur stor förmåga ett varumärke har att 
hitta kundernas preferenser och lojalitet. När ett varumärke har ett hög varumärkes-
värde leder det till konkurrensfördelar mot dess konkurrenter. Ett starkt varumärke 
leder även till en högre grad av varumärkesmedvetenhet hos konsumenterna samt en 
högre grad av lojalitet (Kotler et al., 2011). Ett företags varumärkesvärde kan 
påverkas av hur länge kunderna har känt igen företaget. J. Brakus, H. Schitt och 
Zarantonello (2009) menar nämligen att längre relationer mellan företag och kund 
lagras i kundens minne och bör då skapa tillfredsställelser och lojalitet. De preferenser 
och lojalitet som Kotler et al. (2011) pratar om kräver att kunderna har en relation till 
varumärket. Enligt Park et al. (2011) etableras först denna relation när kunderna har 
en viss typ av symbolisk bild i sitt sinne som de är nöjda med och som ger dem 
tillräckligt med värden och fördelar.  

När ett varumärke byggs krävs det en genomgång av ett antal steg, detta för att det 
skall kunna skapas en varumärkesstrategi. Kotler et al. (2011) menar att de steg som 
måste genomgås för att kunna skapa en varumärkesstrategi syns i figuren nedan.   
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När det gäller hur ett varumärke positionerar sig, krävs det att detta görs så att 
konsumenterna får en klar bild av varumärket. Det finns tre olika steg där ett 
varumärke kan välja att positionera sig. Antingen väljer man att lägga sig på den 
lägsta nivån i skalan, den nivån som kallas för produktens egenskaper. I denna skala 
är det lätt för företag att kopiera varandras idéer men framförallt är konsumenterna 
inte intresserade av egenskaper i sig utan vad det kan erbjuda dem. Den andra nivån 
av de tre är fördelar, på denna nivå beskrivs varumärkets fördelar istället för de 
tekniska egenskaper som syftas på i den första nivån. Det kan exempelvis vara en 
snygg design (Bang & Olufsen) eller säkerhet (Volvo). På den tredje och sista nivån i 
stegen handlar det om vad ett varumärke skapar för starka tankar och värderingar hos 
konsumenten. Denna nivå handlar om att för varumärkets del skapa emotionella band 
med sina kunder genom att överraska dem, skapa en passion eller spänning kring 
varumärket. (Kotler et al., 2011) 

I den andra rutan menar Kotler et al. (2011) att det är svårt och krävs mycket arbeta 
för att välja och skydda namnet på ett varumärke, detta för att ett namn kräver vissa 
former av kvalitéer. De kvalitéer som Kotler et al. (2011) nämner är sex till antalet 
och är: (1) Det borde vara något som har med produktens fördelar och egenskaper. (2) 
Det ska vara lätt att uttala, känna igen och komma ihåg, (3) det borde vara 
utmärkande. (4) Det borde gå att bygga på, (5) lätt att översätta till andra språk samt 
(6) det bör kunna registreras och rättsskyddas. 

Den tredje rutan som Kotler et al. (2011) nämner i figuren ovan är varumärkes-
sponsring. Med detta menas att ett företag kan lansera sina produkter på fyra olika sätt. 
Antingen sker lanseringen genom varumärkets egna namn det kallas för national 
brand (eget varumärke). Eller så kan varumärket sälja sina produkter till en åter-
försäljare som sätter ett eget märke på produkten vilket då kallas för butiksvarumärke. 
Det tredje sättet är att sälja produkterna till andra tillverkare eller kändisar så dessa 
kan sätta sitt varumärke på produkten, vilket då istället kallas för licensierade 
varumärken. Det fjärde och sista alternativet ett varumärke kan sälja sina produkter är 
via co-branding, vilket då menas med att två olika varumärken från olika branscher 
går ihop för att lansera produkten, ett exempel på detta är Nike och Apple vid 
lanseringen av iPod nano.  

Varumärkespositionering 
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Figur 3.2. De fyra stegen som måste genomgås för att skapa en varumärkesstrategi. Kotler, P., Armstrong, 
G. & Parment, A. (2011). Principles of marketing. Swedish edition. (13:e uppl). (s. 245). Harlow: Pearson 
Education Limited. 
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Varumärkesutveckling som Kotler et al. (2011) har som det sista steget i processen för 
att skapa ett starkt varumärke kan delas in i ytterligare fyra olika steg, (1) 
produktutveckling, (2) varumärkesutveckling, (3) multivarumärke och (4) nya 
varumärken. Produktutveckling handlar om att varumärket sträcker sig till nya typer 
av former, färger eller storlekar i den befintliga kategorin som produkten redan 
befinner sig i. Varumärkesutveckling handlar istället om att utveckla en helt ny 
produkt som slåss på en annan marknad än den marknad som varumärket vanligtvis 
existerar på. Den tredje punkten, multivarumärken, som ett varumärke kan utvecklas i 
är när ett större varumärke äger flera mindre varumärken. Ett exempel på detta är 
Proctor & Gamble som har många olika varumärken i olika produktkategorier. När ett 
varumärke verkar med hjälp av multivarumärken finns det många olika motiv till köp. 
Den sista punkten, nya varumärken, kan användas när ett varumärke ska slå sig in på 
en ny marknad men det namn som varumärket har inte passar in på denna marknad, 
då skapas istället ett nytt märke.  

Kotler och Pfoertsch (2007) summerar med deras citat hur ett varumärke blir 
framgångsrikt: 

“Without great products or services and an organization that can sustain 
them, there can be no successful brand.” (Kotler & Pfoertsch, 2007 s. 358)  

3.4.1. Starka respektive svaga varumärken 

Det som skiljer ett starkt varumärke från ett svagt är att ett starkt har en effektiv 
marknadskommunikation som skapar ett enhetligt intryck av varumärket. Samt att det 
finns en högre marginal då ett prispremium kan användas. Det som fortsatt skiljer ett 
starkt varumärke från ett svagt är att det är känt och att kommunikation även sker med 
icke-kunder. (Parment & Ottosson, 2013)	  

Kotler et al. (2011) nämner några hörnstenar som följer med ett starkt varumärke. Ett 
starkt varumärke blir inte bara attraktivt hos kunder, utan även hos medarbetare, 
underleverantörer och intressenter, vilket även Parment och Ottosson (2013) tar upp. 
Varumärken som är starka får en större tillit och ett större förtroende, vilket gör att det 
blir lättare att investera i varumärket. Starka varumärken blir mer lönsamma och 
tänker oftare längre fram i tiden än de varumärken som är svaga. Vidare menar Kotler 
et al. (2011) att starka varumärken inte tillämpar några rabatter för att vinna några 
kunder samt att ett starkt varumärke är attraktivt så de som representerar varumärket 
är stolta över det.  

3.4.2. Varumärkesvård 

Oavsett om varumärket gör sina affärer med konsumenter (business-to-consumer) 
eller affärer med andra företag (business-to-business) så tjänar varumärket samma 
syfte. Detta är nämligen att varumärken underlättar identifiering av produkten eller 
tjänsten samt särskiljer dem från deras konkurrenter. (Kotler & Pfoertsch, 2007)	  

Parment och Ottosson (2013) menar att ett företag skall vara top of mind, det vill säga 
det första företaget som dyker upp om man pratar om något som är relaterbart till 
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företaget. Det vill säga att företaget behöver i detta anseende vara överlägset sina 
konkurrenter. För att vara top of mind behöver man vara marknadsdrivande och 
kunna erbjuda målgruppen något som konkurrenterna inte kan erbjuda. Vidare menar 
även Parment och Ottosson (2013) att om man lyckas vara unik och differentierar sig 
gentemot sina konkurrenter kan det ge långsiktigt positiva värden, men endast om 
företaget är konsekvent med unika värden som företaget redan kan associeras med.  

3.5. SUP-analys 

3.5.1. Segmentering 

Jobber och Fahy (2009) beskriver hur positionering ingår i en så kallad SUP-analys 
som ett företag kan göra. Det handlar om att i ett första steg segmentera marknaden 
man befinner sig på, där det finns två typer av segmentering. Den första är 
kundsegmentering och den andra är att segmentera den organisatoriska marknaden. 
Kundsegmentering handlar om att veta vilka kunder erbjudandet skall riktas till, 
kundsegmenteringen delas in i tre olika kategorier, beteendemässiga, psykografiska 
och vilken typ av profil kunden har. De nämner några typer av variabler i de olika 
kategorierna, den beteendemässiga variabeln skulle kunna vara vad kunden har för 
typ av köpbeteende och vad kunden är för typ av användare. Variabler i nästa kategori 
kan vara vad kunden har för livsstil och personlighet. I den sista kategorin kan 
variablerna vara, ålder, kön, inkomst och vart kunden bor. När det gäller den 
organisatoriska marknaden menar Jobber och Fahy (2009) vidare att man segmenterar 
marknaden via hur stor den är, vad för typ av industri det är, vart de ligger, val-
kriterier samt om inköp sker centraliserat eller decentraliserat.  

3.5.2. Urval 

Nästa steg i processen efter att marknaden är segmenterad är att göra ett urval av 
marknaden, då behöver företaget utvärdera sin segmentering för att kunna bestämma 
vilka man till slut skall rikta sig till. Utvärderingen görs utifrån fem olika steg, hur 
effektiv marknaden är, om marknaden är mätbar, om marknaden är tillgänglig, om 
den är angripbar samt om den är lönsam. Vidare finns det fyra olika sätt att rikta sig 
till sitt urval, antingen väljer man att rikta sig till hela marknaden, eller så riktar man 
sig till de olika segmenten som har valts ut, ett tredje alternativ är att man väljer ett av 
de valda segmenten utifrån den gjorda utvärderingen. Det fjärde och sista sättet man 
kan marknadsföra sig på är att utföra en kundanpassad marknadsföring. Vilket oftast 
bara används om vissa unika kunder har tillräckligt stor köpkraft, så att det blir 
lönsamt att utforma en diskret marknadsföringsmix för varje enskild kund. (Jobber & 
Fahy, 2009)	  

3.5.3. Positionering 

Jobber och Fahy (2009) menar att det viktigaste i hela begreppet marknadsföring är 
att positionera sitt erbjudande. De definierar positionering som följande citat:	  
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“...the act of designing the company’s offering so that it occupies a 
meaningful and distinct position in the target customer’s mind.” (Jobber & 
Fahy, 2009 s. 120) 

Positionering handlar framförallt om att klara av att länka produkten eller tjänsten 
som företaget erbjuder till att lösa kundens behov. När ett behov uppstår hos kunden 
skall kunden koppla behovet till just det varumärket. (Jobber & Fahy, 2009) 

Vidare menar Jobber och Fahy (2009) att det både är viktigt men också svårt att 
positionera ett varumärke på en marknad. Varför det är viktigt att klara av att 
positionera sitt varumärke är för att dagens samhälle är överkommunicerat. Vi blir 
utsatta för reklam vart vi än går, på bussen, i TV:n på radion. För att lyckas nå ut till 
sina kunder måste ett företag ha ett budskap som är lätt, direkt och som är 
instämmande med kundens behov eller problem. 

För att lyckas med en bra positionering menar Jobber och Fahy (2009) att det krävs att 
en strategi utvecklas för hur man skall positionera sig. Detta görs genom att lyckas 
definiera de fyra C:na som syns i figuren nedan.  

Med klarhet så menas det att företaget måste veta exakt vad de vill förmedla ut till 
sina kunder samt att det ska vara lätt att komma ihåg. Ett sätt att förmedla sin klarhet 
är med en bra slogan som säger det man vill ska förmedlas. Ett exempel på detta är 
Carlsberg - “Probably the best bear in the world”. Med konsekvent menas att 
företaget måste vara tydlig med det budskap de vill förmedla. De kan inte ha ett visst 
budskap ett år för att sedan byta ut det till nästa år för att igen byta tillbaka året efter. 
Med ett konsekvent budskap kan ett företag bryta igenom alla andra företags budskap 
då de hela tiden bibehåller ett och samma budskap i företaget. Ett företag måste vara 
trovärdigt i den mening att den valda typen av differentiering de har gjort måste vara 
trovärdig hos dess målgrupp. Om inte har ett företag brist i sin trovärdighet hos dess 
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Figur 3.3. Vad som bör definieras för att utveckla en strategi för positioneringen skall ske. Jobber, D & Fahy, 
J. (2009). Foundation of Marketing. (3:e uppl). (s. 122). London: McGraw-Hill Higher Education.  
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målgrupp. Den fördel ett företag valt att differentiera sig med måste kunna erbjuda 
något som dess konkurrenter inte kan erbjuda. (Jobber & Fahy, 2009) 

Vid dålig försäljning eller om kunders smak har förändrats kan det krävas av företaget 
 att det görs en ompositionering, vilket kan ses i nedanstående figur.  

En ompositionering kan enligt Jobber och Fahy (2009) göras på fyra olika sätt. Det 
första sättet används då företaget har behåller den befintliga målgruppen samt den 
befintliga produkten eller tjänsten. I figuren ovan benämns detta som ompositionering 
av image. Andra möjligheten att ompositionera sig på är en ompositionering av 
produkten. Detta görs genom att behålla samma målgrupp men ändra produkten eller 
tjänsten. Tredje sättet innebär att företaget ändrar sin målgrupp men behåller sin 
befintliga produkt eller tjänst. Detta beskrivs som en immateriell ompositionering 
enligt ovan nämnda figur. Materiell ompositionering är det fjärde och sista sättet att 
ompositionera sig på. Detta sker genom en förändring av både målgrupp som produkt 
eller tjänst.  

3.6. Varumärkesimage 
Varumärkesimage kan definieras som kunskapen som finns tillgänglig för 
konsumenter att bearbeta för att finna ett specifikt varumärke. Man kan genom denna 
kanal påverka kunden då dess köpbeteende bestäms utifrån denna information. Visar 
informationen att kvalitet och funktion är pålitlig kan det leda till köp, så om kunden 
uppfattar ett företags varumärkesimage som positiv ger det ökat värde kring 
varumärket för kunden.  (Chen, Chen & Huang, 2012)	  

Ompositionering 
av image 

Ompositionering 
av produkt 

Immateriell 
ompositionering 

Materiell 
ompositionering 

Samma 

Samma 

Ändrad

Ändrad

Figur 3.4. Fyra ompositioneringsstrategier. Jobber, D & Fahy, J. (2009). (s. 124). Foundation of 
Marketing. (3:e uppl). London: McGraw-Hill Higher Education. 
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Vidare kan en stark varumärkesimage påverka företagets varumärkesvärde, goda 
upplevelser runt företaget så som tillit och medvetenhet kan kopplas till en större 
lojalitet från kundens perspektiv. Vilket visar på att positiva associationer kring 
företag så som en stark varumärkesimage kan leda till förhöjd lojalitet vilket är en 
koppling till varumärkesvärde. Varumärkesimage har alltså en stor inverkan vid 
skapandet av varumärkesvärde. Det finns även ett samband mellan ett företags 
varumärkesvärde och konsumentens köpbeteende. (Chen et al., 2012) 

Den hårda konkurrensen som råder i dagens samhälle gör det svårt för många företag 
att överleva på marknaden. Detta gör att man måste differentiera sig för att kunna vara 
konkurrenskraftig och stå emot liknande företag som opererar på samma marknad. 
(Chen et al., 2012) 

Chen et al. (2012) menar även att varumärkeshantering är det långsiktigt bästa sättet 
att differentiera sig på. Samt att man genom att ha ett högt värderat varumärke på 
marknaden, stärker möjligheterna för att den specifika konsumenten ska värdesätta 
företaget och dess varumärke högre, än ett företag som inte lyckats kommunicera ut 
ett starkt varumärkesnamn. Då varumärken är en immateriell tillgång bör företag ta 
till vara på möjligheten att påverka sina konsumenter genom dess varumärke. 
Konsumentens uppfattning av varumärket kommer i sin tur att påverka värdet av 
varumärket på marknaden. Sker det att företag uppfattas negativt krävs det mycket 
pengar och arbete för att återfå kundens respekt och lojalitet. Det är därav viktigt att 
hela tiden uppehålla relationen med en kund som en gång genomfört ett köp, samt att 
se till att kunden hela tiden får en så bra upplevelse som möjligt vid användandet av 
produkten eller tjänsten. (Chen et al., 2012) 

3.6.1. Konsumentvärde 

Chen, et al. (2012) menar att vägen till att en konsument genomför ett köp kan 
utvecklas i mångt och mycket. De har i sin rapport kommit fram till att:  

“Brand loyalty and brand awareness were the two most important dimensions 
affecting purchase intention...” (Chen et al., 2012 s. 112). 

Konsumenters köpbeteende beror ofta på deras värdering av vad de får i utbyte genom 
att genomföra ett köp. Det vill säga hur högt de värderar produkten eller tjänsten och 
om det värderar den till högre än vad det kostar konsumenten att genomföra ett köp. 
Desto högre konsumenten värderar köpet av den specifika produkten eller tjänsten, 
desto större möjligheter finns det för företaget att få en ökad vinst. (Chen et al., 2012) 

3.6.2. Varumärkespersonlighet 

Varumärkespersonlighet kan liknas vid de personlighetsdrag man annars skapar till en 
person. Så som exempelvis ärlighet och charm. När en konsument väl fått en upp-
fattning om ett varumärkes personlighet är denne oftast väldigt tydlig och bestående. 
Varumärkens personlighet kan delas upp i fem olika kategorier, uppriktighet, 
spänning, kompetens, elegans och tålighet.  Dessa fem kategorier innehåller olika 
aspekter som kan ses i tabellen nedan. (Maehle & Supphellen, 2010)	  
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Tabell 3.1. Aspekter på varumärkens olika personlighetsdrag. Inspiration hämtad från, Maehle, N. & 
Supphellen, M. (2010). In search of the sources of brand personality. International Journal of Market 
Research 53(1) 96-97 

Dimensioner Uppriktighet Spänning Kompetens Elegans Tålighet 

Aspekter 

Jordnära Vågad Tillförlitlig Överklass ”Outdoorsy” 

Ärlighet Pigg Intelligent Charm Tuff 

Hälsosam Fantasifull Framgångsrik   

Det finns en skillnad på personlighet relaterad till varumärken och individer. 
Personlighetsdrag som däremot har liknande dimensioner och som då lättare kan 
jämföras med varandra är sådana som intellekt och kompetens. (Maehle & Supphellen, 
2010) 

Skapandet av varumärkespersonlighet är tätt kopplat till de personer som är 
användarna av företagets produkt eller tjänst. Det vill säga att man relaterar 
varumärketspersonlighet till karaktären av användaren av produkten eller tjänsten. 
Denna uppkomst av en personlighet kan relateras till den direkta metoden. Medan den 
indirekta metoden syftar på hur man entrar marknaden. Genom den indirekta metoden 
påverkas individen av form och design på produktens förpackning, försäljningsläge 
och val av marknadsföring. Alltså hur man hänför personlighetsdrag till andra 
individer. När man arbetar med att sända ut sin varumärkespersonlighet via 
marknadsföring är det viktigt att veta att de olika dimensionerna, beskrivna i tabellen 
ovan, måste användas i olika bemärkelser. Tilliten till de olika informationskällor ett 
företag använder sig av varierar från fall till fall. Detta även beroende på vilken 
dimension det är man vill lyfta fram. Då man inte kan använda sig av samma 
informationskälla för att bygga upp respektive dimension. Det viktigaste för att lyckas 
när det gäller dimensionerna uppriktighet och kompetens beror på företagets källor 
och dess moraliska värdering. Uppbyggnaden av dimensionen kompetens beror även 
mycket på word-of-mouth, det vill säga ryktet om produkten eller tjänsten. Vid 
uppbyggnad av dimensionerna elegans och tålighet behöver fokus ligga på 
varumärkets namn, logotyp etcetera. Dimensionen tålighet behöver även fokusera på 
de egenskaper som produkten eller tjänsten erbjuder. Dimensionen spänning’s 
uppbyggnad beror på en kombination av ovan nämnda variabler, både företagets 
moraliska värderingar samt de mer symboliska anseendena så som logotyp och 
varumärkesnamn. Den bakomliggande anledningen till att varumärkespersonlighet är 
viktigt för ett företag varierar mellan de olika dimensionerna. Dimensionerna 
uppriktighet och kompetens är viktiga på grund av att du ska lyckas få en slutprodukt 
eller tjänst som är prisvärda eller på grund av att produkten eller tjänsten ska vara 
trovärdig. Dimensionerna elegans och tålighet är av betydelse på grund av händelser 
relaterade till dess sociala identitet, så som referens- och identitetsetablirings-
arbete.  Dimensionen spänning’s betydelse beror, även här, på en variation av de fyra 
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ovan nämnda beskrivningarna av betydelsen av de olika dimensionernas vikt i 
samband med skapandet av varumärkespersonlighet. (Maehle & Supphellen, 2010) 

Maehle & Supphellen (2010) argumenterar vidare att för att en marknadsförare ska 
lyckas med att skapa en bra varumärkespersonlighet är det viktigt att på en allmän 
nivå fokusera på en särskild av de ovan diskuterade dimensionerna. Varför det är 
viktigt att arbeta med varumärkespersonlighet på en dimensionell nivå är för att man 
på detta vis lättare kan förstå vad konsumenter föredrar. 
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4. Empiri 
I detta kapitel kommer empiri sammanställd från intervjuer med biträdande 
marknadschef för Sunfleet Hampus Wickström, marknadsansvarig för Bergstrands 
Kafferosteri Fredrik Frankenberg samt Anna-Karin Johansson från Linköpings 
kommun. Samt enkätundersökning och sekundärkällor från tidigare skrivet material 
att presenteras. 

4.1. Bilpoolens position i samhället 
Malmö var 2012 den marknad som hade expanderat snabbast för Sunfleet. Tack vare 
Malmös miljöengagemang har det resulterat i att marknaden ser ljus ut för företag 
som Sunfleet som ägnar sig åt att hyra ut bilpoolsbilar. Detta då många företag väljer 
att använda sig av ett mer miljövänligt alternativ när det gäller transport inom 
arbetstiden. Trots det ökade intresset för bilpooler varnar Jon Stenbeck på Motor-
männens riksförbund: “Om du inte utnyttjar den så ofta och har en hög grundavgift 
så kan det vara en dyr form av bilanvändning. Då kan det vara billigare med en 
vanlig hyrbil”. Vidare beskriver Bertil Moldén, vd på Bil Sweden: tror inte att 
bilpooler kommer att konkurrera ut privat bilägande på kort sikt. Framtiden är alltså 
inte spikklar för bilpoolsföretag men det finns åtgärder som vidtas för att ge 
bilpoolsmarknaden en hjälpandehand på väg mot expansion. Detta genom att göra 
som fastighetsbolaget Nevsten gjort vid ett nybygge i Malmö. Där har man lagt in 
bilpoolsavgiften i hyran, och erbjuder hyresgästerna fem års fritt medlemskap. Detta i 
samband med ett hållbarhetsprogram i ett samarbete mellan Nevsten och Malmö stad. 
(Andersson, 2012) 

Att tillägga är dock att privatpersonen inte alltid väljer utifrån vad som är det mest 
ekonomiska alternativet, utan besluten beror ofta på känslor och vanor. (Trafikverket, 
2012) 

Lund (2007) säger att fler bilpooler startas upp i svenska städer, men framför allt i 
större städer där det är lätt att hitta en bil i närheten av där man bor. Lund (2007) 
menar även att man bör vara uppmärksam på hur det ser ut i den enskildes situation. 
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Figur 4.1. Visar det mest ekonomiska alternativet av transportval beroende på 
sträcka. Trafikverket. (2012). Utvärdering av effektsamband för bilpool., 13 
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Trots att medlemmarna i en bilpool delar på kostnaderna kan det bli dyrare för den 
enskilde individen att använda sig av en bilpoolsbil kontra att hyra en bil hos en 
bensinmack eller att äga. Beroende på hur ens körvanor ser ut, exempelvis om man 
kör varje dag.  

Vid korta resor under en begränsad tid blir användandet av en bilpoolsbil billig, men 
skulle man vilja ge sig ut på en bilsemester eller åka till sommarstugan blir kostanden 
betydligt högre. Kostanden för att ha en egen bil blir dock ännu högre då 
milkostnaderna för att använda en egen bil blir astronomiska, detta då de fasta 
kostnaderna för att äga en egen bil är höga. För den person som enbart åker korta 
sträckor till och från jobbet blir det ibland billigare att åka taxi än vad det blir att 
använda sig av en egen bil, vilket även kan utläsas i tabellen ovan. (Lund, 2007) 

4.2. Positionering och varumärkesuppfattning 
Sunfleet är ett företag som i dagsläget har ungefär 23 000 kunder, dessa kunder är 
fördelade på två olika segment. Det ena segmentet innehåller privatpersoner och det 
andra segmentet innehåller företagskunder. Företagskunderna kan välja mellan tre 
olika bilpoolstyper, antingen kan bilpoolen vara helt stängd vilket betyder att enbart 
detta företag har tillgång till de bilar som finns i poolen. Eller så är poolen halv öppen 
eller helt öppen, vilket då betyder att vem som helst kan använda poolen. Den modell 
som Sunfleet har bygger på att så många som möjlig skall kunna använda sig av 
bilarna som finns i bilpoolen. Detta gör att företagen oftast använder bilarna under 
dagarna medan privatpersonerna använder bilarna under kvällar och helger. 
(Wickström, 2013)	  

Wickström (2013) ser inte någon kapacitetbegränsning vad det gäller hur många 
kunder företaget skulle kunna ta in. Detta då de sätter in nya bilar om de skulle se att 
det blir för besvärligt för kunderna att boka en bil eller om det skulle krävas en 
planering på ungefär en vecka för att kunna få en bil. Det största problemet med en 
expansion av företaget ses istället som det begränsande antalet parkeringsplatser som 
finns, främst i storstäderna. Vilket resulterar i att de inte kan ha hur många bilar som 
helst.  

Vid positionering har Sunfleet valt att rikta in sig på fyra olika målgrupperstyper. 
Dessa målgrupper är, yngre personer som har flyttat in till storstaden men som ännu 
inte har hunnit bilda någon familj. Den andra typen av målgrupp företaget riktar sig 
mot är “livspusslarna”, dessa är familjer som behöver en bil för att kunna storhandla, 
köra barn till dagis, skola och träning och så vidare. Den tredje typen av kunder de 
riktar sig mot är miljöentusiasterna, de som inte har råd att köpa en miljöbil men som 
ändå vill köra en sådan. Den fjärde och sista gruppen som företaget riktar sig åt är de 
som de kallar för “entivesters”, detta är personer som är 55+ och vars barn har flyttat 
hemifrån och den stora villan inte längre behövs, så en flytt in till storstaden lockar. 
Sunfleet kommunicerar främst inte utifrån de geografiska områden som finns utan de 
kommunicerar istället till dessa fyra olika målgrupperna. (Wickström, 2013) 
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Wickström (2013) säger även att de har fyra stycken värdeord som de försöker att 
kommunicera ut. Dessa ord är “enkelhet”, “innovation”, “hjärta” och “utmanade”. 
Dessa ord försöker de att kombinera mot de olika målgruppstyperna som de har. Detta 
för att de ska kunna rikta kommunikation och förmedla “det Sunfleet” de vill vara utåt 
och som stärker deras varumärke.  

Vidare säger Wickström (2013) att de vill bli uppfattade som ett bekymmersfritt 
bilägande. Man skall kunna ha tillgång till bil men samtidigt inte behöva äga den. 
Detta uttryck tycker dock respondenten är “lite klyschigt”. 

Under den enkätundersökning som har gjorts så stämmer inte de fyra orden som 
Sunfleet försöker att förmedla ut. Utifrån de enkäterna har istället ord som krångligt 
och bökigt dykt upp istället för att det skall vara enkelt att kunna använda sig av en 
bilpool. Det skall dock nämnas att det endast var 27 procent av de tillfrågade som 
visste vad företaget var för något och som hade en uppfattning av företaget och deras 
värderingar. Några av de tillfrågade hade en positiv uppfattning med kommentarer 
som “..tanken kring företaget idé är mycket god.” och “Om jag förstått det rätt jobbar 
de med säkerhet och miljövänlighet.”. Samt att Sunfleet erbjuder abonnemang till 
företag samtidigt som de erbjuder en lättare tillgänglighet till bil. 

Sunfleet själva har gjort undersökningar på sina kunder. Där framkommer det att 
deras budskap om att bilägandet skall vara bekymmersfritt samt att de skall kunna ha 
tillgång till bil utan att själva behöva äga denna uppfattas på detta sätt. (Wickström, 
2013) 

Eftersom Sunfleet har budgetbegränsningar vad det gäller reklam och marknadsföring 
så förlitar de sig oerhört mycket på sina kunder och att de kan sprida information om 
företaget vidare. De använder sig med andra ord av en word-of-mouth och av en buzz 
marketing strategi. De använder sig av denna typ av marknadsföring då de känner att 
det är mest kostnadseffektiv för dem då de inte har de muskler som krävs för att köpa 
reklamutrymme eller hålla en reklamkampanj vid liv under en längre tidsperiod. De 
enda PR aktiviteter som Sunfleet medverkar i är debattartiklar samt att de försöker 
vara med i nyheterna. Utöver detta samarbetar de med gröna bilister och Bil Sweden. 
(Wickström, 2013)  

Marknadsföringskonsulten Mark W. Schaefer berättar hur han under de tre och ett 
halvt år inte spenderat ett öre på marknadsföring utan endast använt sig av social 
medier så som Twitter och LinkedIn. Det vill säga att det är via buzz marketing “mun 
till mun” som ryktet kring Mark W. Schaefer företag har spridit sig. (Bell, 2012) 

Med den information som framkom i intervjun med Johansson (2013), från 
Linköpings kommun, om att Linköpings kommun använder Sunfleet. Framgick det att 
Sunfleet var det billigaste alternativet under upphandlingen. Varav de vann upp-
handlingen. I samband med denna information och den tidigare konstaterade budget-
begränsningen för marknadsföring placeras Sunfleet i den nedre kvadranten till 
vänster i figuren nedan.  
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Förra året (2012) växte företaget hela 46 procent, tillväxten skedde i de tre storstads-
regionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö. Varför tillväxten har skett just i dessa 
städer är för att dem har de faktorer som krävs för att kunna ha en bilpool. Dessa 
faktorer är att det bland annat finns en fungerande lokaltrafik, då det inte krävs att en 
bil är ett måste för att kunna ta sig till mataffären för att handla eller för att kunna ta 
sig till sina släktingar. (Wickström, 2013) 

Varför tillväxten har skett i rikets tre storstadsregioner kan även utläsas från den 
genomförda enkätundersökningen. Denna visade nämligen på att många av de 
tillfrågade inte var intresserade av att använda sig av en bilpool i stället för att äga en 
bil. Detta på grund av bristen på tillgänglighet i utkanten av staden. Även behovet av 
användande av bil varje dag gjorde vissa ointresserade.  

Sunfleet ser inte att denna tillväxt skall avta då de fortsätter att växa uppåt och framåt. 
Just nu är de mycket nöjda med hur kommunikationen ser ut från företagets sida, men 
samtidigt vill de att “alla skall känna till företaget”. För att alla skall kunna känna till 
företaget krävs det att de kommer över den så kallade “hype kurvan” och då bli ett 
mer allmänt känt företag (Wickström, 2013) 

 
I figuren till höger illustreras ålders-
spannet på de tillfrågade av enkätunder-
sökningen, åldrarna på dessa sträcker sig 
mellan 21 och 68 år. Totalt sett av de 
tillfrågade i enkätundersökning var det 
27 procent som kände till företaget, 
varav endast 25 procent var kvinnor, 
vilket syns i diagrammen på nästa sida. 
De tillfrågade hade kommit i kontakt 
med företaget via vänner, via kollegor på 
jobbet eller genom att de hade läst om företaget. Med andra ord hade merparten av de 
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Figur 4.2. Hur företag kan placera sig beroende på pris och marknadsföringsinsatser. 
Tolkning av Jobber, D & Fahy, J (2009). (s. 199). Foundation of marketing. (3.e uppl). 
London: McGraw-Hill Higher Education. 
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tillfrågade kommit i kontakt med företaget via word-of-mouth. Vilket Wickström 
(2013) menar är företaget främsta marknadsföringskanal. 

 
 
Wickström (2013) säger att Sunfleet idag har ungefär 97 procent av marknaden vad 
det gäller bilpooler. Detta kommer dock inte att hålla hur länge som helst, då 
konkurrensen kommer att öka i samband med att fler aktörer entrar marknaden. Inom 
en fem års period hoppas Sunfleet att det kommit in fler aktörer på marknaden för att 
kunna hjälpa till med att driva marknaden framåt. Detta för att “det aldrig är bra att 
vara ensam på marknaden” vilket gör att man kan bli “lite lat och nöjd ibland”. 
Wickstörm (2013) menar även att det inte är bra för varken en aktör på en marknad 
eller för konsumenterna på denna om det enbart finns en aktör att vända sig till. Efter-
som Sunfleets vision är att man ska minska miljöpåverkan och att se till att de 
transportsätten som finns användas på ett så smart sätt som möjligt. “Varför skall en 
privatbil stå still 90 procent av tiden när man istället kan ha en bilpoolsbil som körs 
hela tiden?” 

4.2.1. Bilpool i kommunal verksamhet 

Allt eftersom bilpoolsmarknaden träder fram blir det även mer och mer vanligt att 
kommuner runt om i Sverige väljer att använda sig av bilpoolsbilar för sina anställda. 
Till exempel har man i Umeå kommun anordnat så att kommunen under vecko-
dagarna, måndag till fredag, har tillgång till bilarna under arbetstid, och att privat-
personer sedan kan boka och använda sig av bilarna på kvällar och helger. (Umeå 
kommun, 2009)	  

En annan kommun som också valt att använda sig av bilpoolsbilar för sina anställda 
är Linköpings kommun. Detta som ett resultat av en politisk motion, inom vilken det 
var bestämt att Sunfleet som skulle användas. Som ytterligare framgick vid intervjun 
men Johansson (2013) så var det, som alltid vid en upphandling, att denne skedde på 
grund av att Sunfleet erbjöd lägst pris. Att tillägga är att det inte fanns många fler 
konkurrenter som lade några anbud. (Johansson, 2013) 

Den främsta anledningen till varför Linköpings kommun valt att sadla om från att ha 
en egen bilpool till att istället använda sig av Sunfleets bilpool, är att man vill att 
bilarna ska användas så mycket som möjligt (Johansson, 2013). Hon berättar att de 
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bilarna de tidigare hade, i sin egen bilpool, stod stilla alldeles för mycket varav man 
ansåg det var betydligt bättre med den tjänsten Sunfleet erbjuder. Detta då bilarna kan 
användas både av privatpersoner och kommunens anställda, vilket minskar riskerna 
för att bilarna ska stå oanvända.  

Självklart är det svårt för Linköpings kommun att endast använda sig av bilpools-
bilarna. Detta då bilpoolsbilarna endast finns tillgängliga i centrum vilket gör det 
krångligt för de verksamheterna som opererar utanför stadskärnan. Kommunen måste 
erbjuda andra substitut av färdmedel i form av tjänstebilar. Linköpings kommun har 
dock en resepolicy som säger att man vid möjlighet alltid ska använda sig av 
bilpoolsbilarna i första hand. Andra förbättringar som Johansson (2013) ser efter 
upphandlingen av Sunfleet, som skedde 2006, är de ökade möjligheterna för 
tillgänglighet. De kan nu mera, oavsett tid på dygnet, alltid boka en bil via nätet och 
få åtkomst till den direkt då man inte behöver hämta ut en nyckel utan kan låsa upp 
bilen med hjälp av en kod. (Johansson, 2013) 

4.2.2. Pop-up, alternativt sätt att kommunicera sitt varumärke 

I Göteborg mellan tredje och sjätte april skapade Bergstrands Kafferosteri ett tillfälligt 
café, med andra ord kan det också beskrivas som ett pop-up café. Fredrik Frankenberg 
som ligger bakom idén berättar själv i en intervju för GP att: “..detta är en ren 
reklamkampanj. Och en billig sådan dessutom..” “Det är ett showroom. Men mycket 
billigare än en mässa..” (Helander, 2013)	  

Genom att använda sig av den nya trenden “pop-up” får företag en ypperlig möjlighet 
att skapa uppmärksamhet kring företaget. Samtidigt som man med billiga medel och 
på ett spännande sätt når ut till en större publik (Helander, 2013). 

Vid en närmare kontakt med Frankenberg (2013), framgick det att bakgrunden till 
anordnandet av pop-up cafét för Bergstrands Kafferosteri, var för att kunna få mer 
kunskap om deras slutkonsumenter. Detta genom att ta reda på vad det är som 
genererar värde hos slutkonsumenten. Genom att ta reda på detta får företaget en 
bättre grund att stå på för att veta hur de ska leverera en bättre produkt till denne. 
Fördelen men denna sortens varumärkeskommunikation är att det är kostnadseffektivt, 
samtidigt som man helt på egna händer kan ansvara och bestämma över hur man vill 
visa upp sig inför sina slutkonsumenter. Konkurrensen som uppstår på mässor och 
liknande event blir inte heller lika framträdande. Samtidigt som man vid ett pop-up 
event ger konsumenten full kontroll över hur och vida de vill vara delaktiga av 
marknadsföringen eller ej. Inget blir påtvingat utan valet ligger helt i konsumentens 
egna händer. (Frankenberg, 2013) 

Frankenberg (2013)  anser att “pop-up framstår som den perfekta mixen”. Han tror 
dock att “trend faktorn” tyvärr kommer att avta och att man inom några år inte alls 
kommer uppskatta pop-up tänket på samma sätt som idag när det fortfarande är nytt 
och spännande. För Bergstrands Kafferosteri resulterade den oväntade höga varu-
märkeskännedom i Göteborg att pop-up cafét blev en hit, varav resultatet blev fördel-
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aktigare än väntat. Men det var inte enligt Frankenberg (2013) bara tack vare 
varumärkeskännedomen blev bättre än väntat. Utan även tack vare Bergstrands 
Kafferosteris approach, de ville inte för mycket utan bjöd på sig själva samtidigt som 
produkten fick vara i fokus. 
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5. Analys 
I detta kapitel kommer den tidigare behandlade teorin och insamlad empiri att 
kopplas samman. För att en mer djupgående analys skall kunna genomföras. 

Ett företag som befinner sig i tidigare diskuterad situation, där marknadsförings-
budgeten är begränsad och fokus ligger vid företagets intresse att kommunicera ut rätt 
bild samt skapa en emotionell relation med dess kunder. I dessa fall blir det avgörande 
att man lyckas att få företaget att leva via sina kunder, och få kunderna att sprida 
vetskapen och informationen om företaget vidare (Park, Hwang och Park, 2011). 
Detta då man genom att lyckas med att på ett kostnadseffektivt sätt kommunicera ut 
det andra annars spenderar mycket tid och pengar på. Oavsett stor eller liten budget 
krävs tid och tålamod. Att förlita sig på sina konsumenter resulterar i att fokus måste 
ligga på slutprodukten som levereras till kund. 

Kundens uppfattning och värdering av slutprodukten kommer att vara företagets 
ansikte utåt. Är kunden nöjd och tillfredsställd med det företaget erbjuder innebär det 
att kunden kommer sprida denna information vidare. Som grund ligger det alltså stor 
vikt vid att företaget tidigare lyckats med sin positionering och kommunikation, vilket 
resulterar i att den spridningen kunderna gör avspeglar de värderingar och åsikter 
företaget står för (Libai, Muller & Peres, 2013). Som Wickström (2013) beskriver så 
är det individens emotionella känsla som blir det slutgiltiga avgörandet till om ett köp 
ska göras eller ej. Detta tyder på vikten att fokus bör ligga på att hela tiden koppla an 
till individers emotionella känslor. Wickström (2013) beskriver vidare vikten av att 
bygga upp en stark varumärkesimage. Har man lyckats med att tillfredsställa och göra 
kunden nöjd är det ett resultat på att man lyckats koppla an till kundens emotionella 
känslor. Detta skulle i sin tur kunna leda till att kunden kommer sprida vidare den 
bilden av företaget som de vill. Det finns även möjligheter att kunden blir lojal till 
företaget. Alltså har varumärkeskommunikationen lyckats och imagen uppfattats på 
rätt sätt. Det finns alltså möjligheter för att lyckas kommunicera ut sitt varumärkes 
trots man använder sig av små medel inom marknadsföring. 

Utifrån de tidigare utförda enkätundersökningarna kan det ses att Sunfleet till viss del 
har lyckats med sin marknadsföringsstrategi. Detta då det framgick att de 27 procent 
som tidigare hade kännedom kring Sunfleet, hade fått budskapet förmedlat via word-
of-mouth. Varför Sunfleet bara har lyckats till viss del med sin marknadsförings-
strategi är svårt att säga, men framgår av att det endast var 27 procent av de tillfrågade 
som hade tidigare kännedom. Att tillägga är att respondenterna inte bor i de mest 
expansiva områdena.  

När Sunfleet segmenterade sin marknad kunde de göra detta utifrån tre olika 
parametrar enligt Jobber och Fahy (2009). Dessa parametrar är psykografiska, 
beteendemässiga och vilken typ av profil kunden har. Eftersom Sunfleet har fyra olika 
målgruppstyper så har deras segmentering utgått från den psykografiska termen och 
vilken typ av profil kunden har. Detta då företagets målgrupptyper har en typ av livstil 
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eller personlighet, exempelvis kan du vara en miljöentusiast eller ensamstående och 
precis flyttat in till storstaden. När det gäller vilken typ av profil kunderna har 
använder sig Sunfleet av den demografiska aspekten, då de framförallt riktar sig mot 
de kunder som bor i städer med en fungerande lokaltrafik då man inte är tvungen att 
använda sig av en bil dagligen (Wickström, 2013).  

Eftersom Sunfleet använder sig av word-of-mouth som sin största marknadsförings-
strategi, riktar de sig till alla de olika grupper som framkommit från segmentering-
steget. Detta då de genom sin grundprodukt har attribut som tilltalar dessa fyra 
segmenten och kan därmed kommunicera ut detta till respektive segment via word-of-
mouth. Jobber och Fahy (2009) menar att man borde välja ett eller någon av de 
målgrupper som kunnat identifieras under segmenteringen.  

Hur klarar sig då Sunfleet när det gäller hur de positionerar sig mot sina kunder? För 
att kunna undersöka detta krävs de fyra C:na (Clarity, Consistency, Credibility och 
Competitiveness) som Jobber och Fahy (2009) använder sig av för att kunna uppnå en 
bra positionering. Varför detta måste göras är för att marknaden är över-
kommunicerad och det kan hända att Sunfleets bidrag bara blir ett i mängden, och inte 
uppmärksammas hos konsumenterna.  

När det gäller aspekten om budskapet som Sunfleet förmedlar är klart (Clarity) eller 
inte, beror på vem som för budskapet vidare via word-of-mouth. Framgår inte 
budskapet “ett bekymmersfritt bilägande” är budskapet inte klart (Wickström, 2013). 
Olika kunder kan ha olika uppfattningar om detta budskap och vissa kanske tycker att 
det är krångligt och då blir således budskapet inte klart i motsats till någon som tycker 
att bilägandet blir bekymmersfritt. Från företagets sida är visserligen budskapet 
tydligt och klart. Däremot fanns det respondenter som inte uppfattade budskapet på 
det sätt som Sunfleet vill.  

Lyckad 
positionering 

Clarity 
“Ett bekymmersfritt bilägande” 
Idag ej helt uppnådd. 
 

Figur	  5.1.	  Anpassad	  del	  av	  lyckad	  positionering	  med	  enbart	  clarity.	  Jobber,	  D	  &	  Fahy,	  J.	  (2009).	  	  (s.	  
122).	  Foundation	  of	  marketing.	  (3.e	  uppl).	  London:	  McGraw-‐Hill	  Higher	  Education. 

Lyckad 
positionering 
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Svårt att uppnå med word-of-mouth. 

Figur	  5.2.	  Anpassad	  del	  av	  lyckad	  positionering	  med	  clarity	  och	  consistency.	  Jobber,	  D	  &	  Fahy,	  J.	  
(2009).	  (s.	  122).	  Foundation	  of	  marketing.	  (3.e	  uppl).	  London:	  McGraw-‐Hill	  Higher	  Education. 
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Budskapet kan bli inkonsekvent (Consistency) på grund av den marknadsförings-
strategin, word-of-mouth, Sunfleet använder sig av. Då Sunfleet inte kan kontrollera 
om kunderna sprider ett konsekvent budskap.  

Linköpings kommun använder tjänsten för olika typer av tjänsteresor och tycker att 
budskapet är trovärdigt (Credibility). De anser att det är enkelt att få tag på bilarna, 
det är bekvämt att slippa behöva passa några tider då den anställde slipper hämta ut 
nycklarna till bilen och bokning kan ske dygnet runt (Johansson, 2013).  

Det sista C:t som Jobber och Fahy (2009) tar upp är konkurrenskraft (Compet-
itiveness). Huruvida Sunfleet är konkurrenskraftigt på en marknad där de själva har 
ungefär 97 procent av marknadsandelarna med få konkurrenter är svårt att säga. Först 
om fem år kanske det går att utläsa om Sunfleet har ett konkurrenskraftigt utbud då 
Wickström (2013) hoppas på att det kommer in nya aktörer på marknaden. Kommer 
Sunfleet vara tvungna att göra något för att differentiera sig emot sina konkurrenter, 
eller krävs det att företaget gör någon form av ompositionering som Jobber och Fahy 
(2009) tar upp? Det som idag differentierar Sunfleet gentemot sina konkurrenter, är 
exempelvis att deras fordonspark innehåller bilar som drivs på biogas. Detta var bland 
annat en anledning till varför de vann upphandlingen hos Linköpings kommun 
(Johansson, 2013). Detta kan vara ett sätt för Sunfleet att i framtiden fortsätta differ-
entiera sig mot blivande konkurrenter. 

Lyckad 
positionering 

Clarity Consistency 

Credibility 
Lever upp till budskapet 

Figur	  5.3.	  Anpassad	  del	  av	  en	  lyckad	  positionering	  utan	  cometitiveness.	  Jobber,	  D	  &	  Fahy,	  J.	  
(2009).	  (s.	  122).	  Foundation	  of	  marketing.	  (3.e	  uppl).	  London:	  McGraw-‐Hill	  Higher	  Education. 
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Figur	  5.4.	  Anpassad	  modell	  av	  en	  lyckad	  positionering.	  Jobber,	  D	  &	  Fahy,	  J.	  (2009).	  Foundation	  of	  
marketing.	  (3.e	  uppl).	  (s.	  122).	  London:	  McGraw-‐Hill	  Higher	  Education. 
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På grund av de förändrade omständigheterna gällande kommuniceringen av sitt 
varumärke relaterat till den ständiga utveckling av teknik. Har möjligheterna att nå ut 
till sina konsumenter ökat via Internet och främst via sociala medier. Företag kan 
effektivisera sin kommunikation gentemot kund med hjälp av sociala nätverk så som 
Facebook, Twitter och Google (Keller, 2009). Vilket även kan relateras till att 
kommunicera sitt varumärke via buzz marketing. Detta är något som Sunfleet har 
tagit till vara på. Genom att ha stor fokus just på social medier ökar de sina 
möjligheter att effektivt sända ut sitt budskap till sina konsumenter. Samtidigt som 
företaget visar på att det är med i utvecklingen inom marknadsföring. Utvecklingen av 
sociala medier visar även på att man med mindre medel kan nå ut till fler (Wickström, 
2013). Det krävs alltså inte en stor marknadsföringsbudget för att kunna nå ut till sin 
målgrupp. Utan det handlar snarare om att använda sig av de medel som finns på rätt 
sätt. Trots användandet av sociala medier krävs det personresurser för en kontinuerlig 
uppföljning, av att det som kommuniceras lever upp till det budskap företaget vill 
förmedla. 

Upphandlingen av Sunfleet som gjordes av Linköpings kommun under hösten 2006 
(Johansson, 2013) visar på vikten av varumärkeskommunikation även för de företag 
som ägnar sig åt business-to-business. Detta då slutkunden inte alltid är den som tar 
beslutet om ett köp ska ske eller ej (Kotler och Pfoertsch, 2007). Alltså visar det att 
även i business-to-business fall kan det vara viktigt att bygga upp en emotionell 
relation mellan kund och företag. Detta för att bygga upp ett förtroende och på så vis 
öka möjligheterna för varumärkesutveckling (Lynch & Chernatony, 2004). Sunfleet 
har med andra ord lyckats bygga upp en emotionell relation till business-to-business 
kunder. 

Inom ett företag ligger fokus på att bygga upp olika personlighetsdrag som sedan ska 
kommuniceras ut till kunden. Viktigt är dock att veta vilken av de olika dimen-
sionerna inom företagets personlighetsdrag det är man vill sända ut (Maehle & 
Supphellen, 2010). För Sunfleets, del som lägger stor vikt vid word-of-mouth när det 
kommer till marknadsföringsstrategier (Wickström, 2013), är det viktigt att fokusera 
på dimensionerna uppriktighet och kompetens. Detta då dessa beror på företagets 
moraliska värderingar. Mer ingående på dimensionen kompetens då den fokuserar på 
ryktet som skapas kring produkten eller tjänsten. De två ovan nämnda dimensionerna 
har även stor betydelse för företag som Sunfleet där slutprodukten måste vara 
trovärdig och prisvärd (Maehle & Supphellen, 2010).  

I den situation Sunfleet befinner sig idag, med viljan att expandera och bygga ett 
starkt och trovärdigt varumärke (Wickström, 2013), ger fokuseringen på word-of-
mouth goda möjligheter för att lyckas. Detta då word-of-mouth strategin ofta används 
vid introduktionen av en ny produkt eller idé på marknaden (Libai, Muller & Peres, 
2013). Fokus bör inte enbart ligga på word-of-mouth utan även på buzz marketing för 
att öka möjligheterna till lyckad varumärkeskommunikation. Detta kan relateras till 
Sunfleets fall där man än så länge opererar på en relativt ny och okänd marknad 
(Wickström, 2013). Libai, Muller & Peres (2013) menar vidare att det ligger stor vikt 
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för företag, som är Internetbaserade, att använda sig av denna strategi. Då man på 
webbsidor lätt kan göra utvärderingar av produkten eller tjänsten som sedan finns 
tillgängliga för andra konsumenter att ta del av. I och med att den främsta delen av 
kontakten som sker med Sunfleet sker just via deras webbsida (Johansson, 2013). Då 
det inte finns någon funktion på Sunfleets webbsida angående utvärderingar av deras 
tjänst kan detta ses som en nackdel.  

Sunfleet har varit aktiva länge men kännedomen är fortfarande relativt låg. Eftersom 
Wickström (2013) menar på att om de vill expandera för att fortsätta bygga ett stark 
och trovärdigt varumärke krävs det att de går igenom de fyra olika stegen som Kotler 
et al. (2011) nämner. Lyckas de med denna utmaning måste de skapa relationer med 
sina kunder för att kunna skapa lojalitet hos dessa Kotler et al. (2011). J. Brakus et al. 
(2009) säger att vid långvariga relationer mellan kund och företag lagras denna 
relation i minnet hos kunden och bör då skapa en lojalitet till företaget. Om kunderna 
är lojala till företaget kommer detta leda till positiv word-of-mouth för företaget 
(Wilson et al., 2012). Jobber och Fahy (2009) säger att det är en utmaning att försöka 
bygga ett starkt varumärke, men fördelarna Sunfleet skulle få av ett starkt varumärke 
är att det skulle kunna överleva under en längre tid samt att de skulle bli mindre 
konjunkturkänsliga då konjunkturen svänger (Jobber & Fahy, 2009; Parment & 
Ottosson, 2013). Lyckas Sunfleet med att bygga ett starkt varumärke kommer 
konsumenterna att lägga varumärkets namn på minnet. Samtidigt som dessa kommer 
att reagera på produkterna eller i detta fall tjänsterna och hur de marknadsförs.  

Är då Sunfleet ett starkt eller ett svagt varumärke i dagens situation? För att ett varu-
märke skall vara starkt krävs det att Sunfleet kommunicerar med deras icke-kunder 
och inte bara med de kunder de redan har (Parment & Ottosson, 2013). Detta görs inte 
som det ser ut idag, då det framgick i vår studie att det enbart var 27 procent av de 
tillfrågade som visste vad företaget sysslade med. Merparten trodde att företaget 
sysslade med någonting angående sol då de försökte relatera företaget till en bransch. 
En annan parameter som Parment och Ottosson (2013) tar upp för ett starkt 
varumärke är att de kan ta ut högre priser, då de har högre marginaler än sina 
konkurrenter. Även här går Sunfleet bet på att vara ett starkt varumärke då det 
framgick att de vann upphandlingen hos Linköpings kommun då dem kunde erbjuda 
det lägsta priset (Johansson, 2013).  

Hur Sunfleet sköter om sitt varumärke är svårt att säga. Parment och Ottosson (2013) 
menar att om man skall vara top of mind som företag, skall företaget vara det första 
som en konsument tänker på när man exempelvis pratar om den branschen samt att 
man skall vara överlägsen sina konkurrenter. Eftersom Sunfleet i dag har ungefär 97 
procent av bilpoolsmarknaden kan man säga att företaget är överlägsen sina 
konkurrenter. Eftersom företaget inte är top of mind, då det är väldigt få som vet vilka 
företaget är, så är det svårt att säga om Sunfleet sköter om varumärket på ett bra eller 
dåligt sätt.  
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Eftersom marknaden hela tiden utvecklas och konsumenterna hela tiden är hungriga 
efter nytt är det viktigt för företag att kunna erbjuda just detta till konsumenten. Ett 
sätt att möta konsumentens förväntningar är att utveckla pop-up event. Detta gör att 
konsumenten blir mer involverad och möjligheten ökar för att stärka relationen mellan 
kund och ett företag och deras varumärke (S. Niehm, Fiore, Jeong, & Kim, 2007). 

Bergstrands Kafferosteri är ett företag som tagit vara på denna möjlighet och öppnade 
under en halv vecka upp ett pop-up café. Vilket mycket riktigt gav företaget mycket 
uppmärksamhet och publicitet (Frankenberg, 2013). I samband med genomförandet 
av ett pop-up event bygger företaget upp ett experimentellt värde som involverar 
glädje, känslor och fantasier för kunden (S. Niehm et al., 2007). Trenden visar alltså 
på att man med billiga medel kan göra en innovativ sak samtidigt som man tillfreds-
ställer konsumentens ökade förväntningar (Frankenberg, 2013). 

Företag använder sig av olika marknadsföringsstrategier beroende på vad de vill ha ut 
av sin marknadsföring. En del företag lägger mycket pengar på sin marknadsföring 
och andra mindre pengar. Det spelar ingen roll om företaget tar ut ett högt eller lågt 
pris för den produkt eller tjänst som de tillhandahåller. En billig marknadsförings-
strategi som Sunfleet använder sig av är som tidigare nämnt word-of-mouth. I detta 
fall spelar det ingen roll om priset är högt eller lågt för varan eller tjänsten, bara 
kunden är nöjd och tillfredsställd är chansen stor att kunden sprider ett gott ryckte om 
varumärket (Wilson et al., 2012). Den markerade rutan i figuren ovan visar känne-
tecken på företag som Sunfleet placerar sig i förhållande till pris och marknadsföring. 
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Figur 5.5. Kännetecken för hur företag kan placera sig beroende på pris och marknadsföringsinsatser. 
Tolkning av Jobber, D & Fahy, J (2009). Foundation of marketing. (3.e uppl). (s. 199). London: McGraw-
Hill Higher Education. 
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6.  Slutsatser och rekommendationer 
I detta kapitel dras slutsatser kring arbetet samt att syftet tillsammans med de fråge-
ställningar som har ställts kommer att besvaras.  

Rekommendationer på hur Sunfleet i framtiden skulle kunna arbeta för att ytterligare 
stärka banden med sina konsumenter genom en förbättrad kommunikation kommer 
också att framgå. Dessa förslag skulle kunna appliceras på andra företag och 
organisationer som befinner sig i samma situation som Sunfleet. 

Med rekommendationerna vill författarna ge tips på hur företaget i framtiden kan 
arbeta för att förbättra sin kommunikation och positionering gentemot sina kunder. 
Förslagen skall vidare resultera i att företaget skall få en ökad uppmärksamhet, i och 
med detta vill författarna att vetskapen om företaget ska öka. Det vill säga att man 
arbetar för att bibehålla relationen med redan existerande kunder, samt att fler 
potentiella kunder attraheras. Alltså vill författarna att rekommendationerna skall 
leda till att företaget tydligare kan hävda en position och en bättre varumärkes-
kommunikation på marknaden. 

6.1. Slutsatser 

I och med att Sunfleet är i en expansionsfas och fortfarande växer i stor skala, framför 
allt i storstadsregionerna, kan vi dra slutsatsen att företaget i dessa regioner, Stock-
holm, Göteborg och Malmö, lyckats med sin varumärkeskommunikation och 
positionering. Det vill säga de har lyckats med sitt mål att få sina kunder att föra 
vidare informationen till potentiella kunder i tillräcklig mån för att öka vetskapen om 
företaget och dess existens. Detta har lett till den snabba tillväxten företaget fått inom 
dessa regioner.  

Möjligheterna för ett företag med en liten marknadsföringsbudget att expandera är 
alltså fullt möjliga. Det handlar om att utnyttja den kapacitet företag sitter inne på 
samtidigt som man ger omgivningen de verktyg som krävs för att göra expansionen 
möjlig. Man kan som företag alltså inte förlita sig på att kunderna helt på egen hand 
ska föra vidare ryktet om företaget utan man måste erbjuda rätt verktyg. Detta 
samtidigt som det är viktigt att huvudfokus ligger på slutprodukten, lever inte 
produkten eller tjänsten upp till kundens förväntningar kommer varken en word-of-
mouth eller en buzz marketing strategi aldrig gynna ett företag. Det resulterar i att det 
bli svårt för företag med en liten marknadsföringsbudget att lyckas att kommunicera 
ut sitt varumärke på ett attraktivt sätt. Då företaget har begränsningar och i största 
mån förlitar sig på att konsumenten är den som ska kommunicera ut företaget 
värderingar och image. Kärnprodukten anser författarna att Sunfleet har rätt fokus på, 
dock krävs det att man i de mindre regionerna runt om i landet måste öka vetskapen 
om tjänsten. 

Vår uppfattning är att Sunfleet utnyttjar sina resurser väl för att positionera sig på 
marknaden. I och med sin lilla marknadsföringsbudget arbetar de mycket med word-
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of-mouth och sociala medier vilket är kostnadseffektivt, samtidigt som det är ett 
smidigt sätt att nå ut till sina konsumenter. I samband med att ett stort fokus ligger på 
att leverera en så väl fungerande tjänst som möjligt till slutkund. Dessa saker 
tillsammans, anser vi, vara en god strategi men inte alltid tillräcklig. Vi anser att det 
alltid finns förbättringsmöjligheter och ännu mer kostnadseffektiva sätt att arbeta på, 
samtidigt som det är viktigt att fortsätta utveckla sina marknadsföringsstrategier. 
Varav vi i näst följande delkapitel ger rekommendationer på hur företag som Sunfleet 
kan förbättra sin varumärkeskommunikation och positionering.  

I och med att uppsatsens enkätundersökning gjordes i Linköping, som inte är en av 
städerna som är Sunfleets främsta målgrupp geografiskt, så blir det svårt för oss att 
avgöra hur företagets målgrupp uppfattar företaget. Samt om det uppfattas på det viset 
Sunfleet vill. I och med att Linköping är en lite mindre stad är behovet lite begränsat 
då många bor en bit ut från staden, vilket försämrar åtkomsten. Som i sin tur resulterar 
i att det blir svårt för konsumenter att använda sig av tjänsten Sunfleet erbjuder. Den 
uppfattning som fanns kring företaget var att man värdesatte den miljöaspekten som 
Sunfleet framhäver i den tjänst de erbjuder. Vad som även uppskattades var 
möjligheten som ges att ha tillgång till bil de gångerna man behöver en bil, utan att 
man behöver äga en bil själv. Dock kan vi se här, trots att Linköpings inte är 
huvudmålgruppen, att word-of-mouth kommunikationen inte nått hela vägen då det 
var många som inte visste vad företaget överhuvud taget sysslade med eller att dem 
existerade. 

De missuppfattningar som främst framstår under studien grundar sig i okunskap om 
företaget. Att man inte fått möjlighet att koppla samman varumärket Sunfleet med 
deras tjänst bilpool. Vilket missledde en del av de tillfrågade i enkätundersökningen. 
Detta kopplas dock tillbaka till det som tidigare nämnts angående att Sunfleets 
huvudmålgrupp geografiskt sett inte för tillfället är Linköping. Vi tror att varumärkes-
kommunikationen här inte är lika aktiv och väl fungerande som i huvudregionerna 
Stockholm, Göteborg och Malmö.  

Om företagets målgrupp skulle missuppfatta Sunfleets varumärkeskommunikation 
hade det varit ett tydligt facit på att varumärkeskommunikationen varit misslyckad. 
Uppfattar man inte det som företaget vill kommunicera ut, arbetar företaget inte rätt 
med sin kommunikation och positionering. Hade detta varit fallet hade företaget gått 
miste av potentiella kunder samtidigt som att marknadsföringsstrategin word-of-
mouth hade kunnat anses som misslyckad. Detta då, om konsumenter uppfattar 
företaget annorlunda än hur företaget vill bli uppfattade, kommer fel rykte att spridas 
och konsumenter som annars varit intresserade går man miste av. Vi anser att Sunfleet 
i Linköping har misslyckats med sin word-of-mouth strategi då det har framgått att fel 
budskap har uppfattats. Ytterligare ett tecken på hur viktigt det är för företag som 
använder sig av word-of-mouth som marknadsföringsstrategi, är att hela tiden arbeta 
med att rätt rykte sprids om företaget. Trots att det finns små medel för marknads-
föring inom ett företag gäller det att inte vara för snål, då varumärket är det som 
genererar pengar till företaget. Uppfattas detta fel har man misslyckats med att bygga 
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upp sitt varumärke och man kommer heller inte nå ut till den målgrupp man riktar sig 
mot. Vi tycker att Sunfleet borde agera annorlunda i regioner som Linköping. Detta 
för att inte gå miste om de potentiella kunderna som i dagens läge har missuppfattat 
företagets budskap, eller inte alls kommit i kontakt med företaget.  

Vi drar där med slutsatsen att word-of-mouth är en väl fungerande marknadföring-
sstrategi om man arbetar som tidigare beskrivet. Dock tror vi att denna strategi inte är 
tillräcklig för att ett företag ska lyckas att kommunicera ut sitt varumärke på 
effektivaste sätt. Vi föreslår därmed att man kombinerar denna strategi med andra 
marknadsföringsstrategier för att nå ut till marknaden på ett bättre sätt. I och med att 
undersökningen gäller företag med en liten marknadsföringsbudget ger vi 
rekommendationer på hur kommunikationen på bästa sätt kan göras utifrån dessa 
kriterier. De kombinationer vi tror är gynnsamma i dessa fall är att koppla samman 
word-of-mouth med pop-up event samt att ha samarbeten med större företag. 
Samtidigt som vi anser att företag som Sunfleet bör fortsätta att använda sig av 
sociala medier för att snabbt och med billiga medel ska nå ut till sina målgrupper. 
Vidare beskrivning av våra rekommendationer finner ni i nästa delkapitel. 

6.2. Rekommendationer 
6.2.1. Pop-up marknadsföring 

För ett företag som Sunfleet där marknadsföringsbudgeten är begränsad och man 
arbetar mycket med ryktesspridning, är det viktigt att det skapas intresse och 
diskussioner kring företaget. Ett sätt för företaget att ytterligare få upp vetskapen och 
intresset för företaget i dagsläget, då man ännu inte nått ut till alla på marknaden och 
arbetar för att sprida företaget image, är att använda sig av en marknadsförings-
strategi med fokus på bland annat pop-up event. Även då ett sådant event kan öka 
chanserna för redaktionell uppmärksamhet såväl i tidningsintervjuer som tv-reportage. 
Vilket vi såg var fallet för Bergstrands Kafferosteri som fick uppmärksamhet av GP 
efter sitt pop-up event. Genom att utföra en kampanj där man inte fokuserar på att 
sälja eller erbjuda rabatterade priser, som Wikström (2013) beskriver i intervjun inte 
gett något resultat, skall fokus istället ligga på att öppna upp ögonen på ovetande 
potentiella kunder om företagets existens. Samtidigt som företagets ges en ypperlig 
möjlighet att få kontakt och kommunicera ut sin image via ett direkt möte med dess 
konsumenter. Genom en sådan kampanj får företaget inte bara möjlighet att visa upp 
sig och berätta mer om företaget och dess värderingar. Utan även en möjlighet att 
träffa sina konsumenter, föra en tvåvägskonversation där redan aktiva kunder har 
möjlighet att dela med sig om sina erfarenheter och synpunkter både till potentiella 
kunder men även till Sunfleet. Detta ger Sunfleet information om hur man i framtiden 
bör agerar för att tillfredsställa sina kunder; är det något de kan förändra för att 
förbättra sin produkt för sina konsumenter, krävs det utveckling i någon aspekt eller 
är kunderna nöjda med hur företaget agerar i dagsläget? Samtidigt som företaget får 
möjlighet att ta del av den viktiga och användbara informationen kommer även ryktet 
kring företaget att få ett uppsving. Inte bara de som har möjlighet att närvara vid det 
tillfälliga pop-up eventet få ytterligare kunskap och vetskap om företaget, då man 
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möjligtvis får en mediabevakning kring eventet som i sin tur leder till ökad 
kännedom. Detta går även hand i hand med Sunfleets strategi idag där man försöker 
bli nämnd i medier.  

Förslaget är något vi anser bör göras inom en snar framtid då Frankenberg (2013) tror 
att fenomenet pop-up kommer att tappa status inom några år. Man kommer i fram-
tiden behöva utveckla nya strategier för att på ett nytt och innovativt sätt nå sina 
konsumenter, bortsett från den traditionella marknadsföringen som används i 
dagsläget.  

Vid anordnandet av ett pop-up event krävs det inte att man har en lokal utan 
författarna tror att, i Sunfleets situation, skulle det räcka med att montera upp ett tält 
eller liknande på stan i respektive geografisk område. För att rikta sig mer mot en 
specifik målgruppstyp, exempelvis studenter (personer som flyttat hemifrån och inte 
bildat familj), skulle vara att ha ett pop-up event på ett campus inom ett aktivt 
geografiskt område. Samtidigt som man kreerar den känsla kring montern som skapar 
nyfikenhet och fångar konsumenterna intresse.  

Via detta sätt att kompletterar Sunfleets marknadsföringsstrategi tror vi att företaget 
kan öka medvetenheten hos allmänheten. På så vis kan deras budskap “ett bekym-
mersfritt bilägande” nå fler konsumenter och en möjlighet för ytterligare expansion 
skapas. 

6.2.2. Co-branding 

Något som Sunfleet och liknande företag kan göra för att expandera ytterligare är att 
jobba men utveckling av samarbeten med företag som har möjlighet att bygga in 
Sunfleets tjänst i den produkten dem själva erbjuder. De kan till exempel göra som 
Nevsten i samarbete med Malmö stad har gjort. I samband med en nyproduktion av 
hyresrätter, har bilpoolsavgiften lagts in i lägenheternas månadshyra. Hyresgästerna 
erbjuds då ett fem års fritt medlemskap inom en bilpool. Genom att fokusera på att 
även kommunicera sitt varumärke så att sådana affärer görs, ökar företag som 
Sunfleet möjligheterna för stora expansioner då man lyckas värva ett betydligt större 
antal personer än vid värvning av privatpersoner (Andersson, 2012). Samtidigt som 
företaget blir uppmärksammat i sammanhang med miljöförbättrings program så som i 
Malmö, där investeringen gjorts för att främja miljön (Andersson, 2012). Vilket 
ytterligare gör att företaget budskap kommuniceras ut på rätt sätt och företagets mål 
av positionering blir tydligare på marknaden.  

Idag syns Sunfleet redan med andra typer av organisationer som Gröna bilister och 
Bil Sweden (Wickström, 2013). För att öka användandet av co-branding som 
marknadsföringskanal kan Sunfleet försöka utöka arbetet med “gröna företag” det vill 
säga företag som ofta syns när det handlar om miljövänlighet. Målgrupper för co-
branding kan vara större företag som har behov att visa sig miljömedvetna, “gröna 
kommuner” som exempelvis Linköping och Malmö. Andra alternativ till målgrupper 
för co-branding kan vara energi- eller konsultbolag. Ett alternativ för att utöka ett sådant 
arbete, är att tillsammans med ett “grönt företag” anordna ett pop-up event. Genom att 
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göra detta kombinerar företag som Sunfleet co-branding med vår tidigare rekomm-
endation pop-up marknadsföring. Detta tror vi skulle vara gynnsamt för alla 
inblandade parter, då kostnaderna delas på de inblandade samtidigt som alla företag 
får ökad publicitet och uppmärksamhet. 

6.2.3. Buzz marketing 

Eftersom buzz marketing och word-of-mouth går hand i hand med varandra anser vi 
att en kombination av dessa två borde gynna företag som Sunfleet. Först och främst 
då buzz marketing kan ses som en grund för word-of-mouth. Men även då fokus inom 
de båda strategierna ligger på att marknadsföra sin produkt till en så låg kostnad som 
möjligt. Samtidigt som man fokuserar på att ha en så bred kommunikation med sina 
konsumenter som möjligt. För att framhäva en buzz marketing strategi hos Sunfleet 
skulle företaget bland annat kunna skapa en funktion på sin webbsida där deras 
kunder kan recensera tjänsten. På så vis ökar företaget möjligheterna för 
kommunikation kunderna emellan. De skulle även kunna skapa en koppling mellan en 
känd ikon eller liknande och företaget för att på så vis skapa en dialog kring företaget.	  
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Bilagor	  

Bilaga	  1.	  Enkätundersökning	  

Man	  
Kvinna	  
	  

Ålder:	  
Sysselsättning:	  

1. Känner	  du	  till	  Sunfleet?	  
	   Ja	  
	   Nej	  
	  	  
Om	  Nej,	  gå	  till	  fråga	  nummer	  10.	  

Om	  Ja	  

2. Hur	  kom	  du/ni	  i	  kontakt	  med	  Sunfleet?	  

3. Är	  du/ni	  kund	  hos	  Sunfleet?	  
	  

	   Ja	  
	   Nej	  
	  

Om	  Nej,	  gå	  till	  fråga	  7.	  

Om	  Ja	  
4. Hur	  länge	  har	  du/ni	  varit	  kund?	  

5. Är	  du	  nöjd	  med	  den	  tjänst	  som	  Sunfleet	  tillhandahåller?	  
	  

	   Ja	  
	   Nej	  
	  
6. Varför	  andväder	  du/ni	  den	  tjänst	  som	  Sunfleet	  tillhandahåller?	  

Om	  Nej	  

7. Varför	  är	  du/ni	  inte	  kund	  hos	  Sunfleet?	  

8. Finns	  det	  något	  som	  Sunfleet	  skulle	  kunna	  göra	  för	  att	  få	  er	  som	  kund?	  

9. Vad	  är	  er	  uppfattning	  av	  företaget	  och	  dess	  värderingar?	  

Om	  Nej:	  

10. Vad	  tror	  du	  att	  Sunfleet	  är	  för	  typ	  av	  företag?	  
	  

	   Reseföretag	  
	   Solcellsföretag	  
	   Markis-‐	  och	  persienföretag	  
	   Bilpoolsföretag	  
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	   Solarie	  
	   Trädgårdstjänst	  
	   Annat	  
	  

Om	  annat,	  vad	  för	  typ	  av	  företag?	  

11. Skulle	  du	  kunna	  tänka	  dig	  att	  använda	  en	  bilpool	  istället	  för	  att	  äga	  din	  
bil?	  

	   Ja	  
	   Nej	  
	  

	   Motivering:	  
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Bilaga 2. Intervjuguide för Sunfleet (Hampus Wickström) 

Bakgrundsfakta om företaget: 

● Hur många kunder har ni i dagens läge? Finns det något mål med hur många 
kunder ni vill ha? 

● Vilka är er främsta inkomstkälla företag eller privatpersoner? 
● Vad är det ni drar in pengar på (månadsavgift?) 

Positionering och varumärkeskommunikation: 

● Skulle ni kunna göra något för att stärka er image (Positionering?) på 
marknaden ni befinner er idag? 

● Vad finns det för hinder/hjälpmedel för att sända ut rätt image enligt er? 
● Vad finns det för hinder/hjälpmedel att nå den positionering ni vill enligt er? 
● Varför tror ni att det är viktigt att ha en stark image? 
● På vilket sätt arbetar ni i dagsläget med image och positionering? 

● STP? 
● Vilka ingår i er målgrupp? 

● Åldersgrupp? 
● Kön? 

● Hur gör ni för att marknadsföra er? 
● Geografiska lägen? 

● Syns ni i den mån ni vill? 
● Hur vill ni att era kunder skall uppfatta er? 
● Tror ni att ni uppfattas på detta vis? 
● Vad särskiljer er får era konkurrenter? 
● Vad är erat viktigaste budskap ut till er målgrupp? 
● Vad gör ni för att just detta budskap ska nå er målgrupp? 
● Hur har ni gått tillväga för att positionera er gentemot era kunder? 
● Gör ni något för att hålla kontakten men era kunder? 

● Uppföljning etc. 
● Finns bara lönsamhet att bedriva verksamheten i större städer? 

● Hur gör ni för att öka tillgängligheten för t.ex personer som bor utanför 
stadskärnan? 

● Var ser ni er om 5 år?	  
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Bilaga 3. Intervjuguide för Linköpings kommun (Anna-Karin 
Johansson) 

● Varför använder ni er utav Sunfleet? kostand, miljö (påverkan)? 
● Vad är det för typ av bilpool? stängd, halvöppen, öppen? Varför? 
● Vad använde ni er utav innan? 
● Hur kom ni i kontakt med sunfleet? 
● Hur länge har ni varit kund? 
● Kombinerar ni med något annat? 
● Hur var det att ställa om från det ni använde tidigare? 
● Är ni nöjda med detta? 
● Hur mycket sparar ni på det? 
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Bilaga 4. Mailintervju med Bergstrands Kafferosteri (Fredrik 
Frankenberg)  

1. Skulle ni kunna göra något för att ytterligare stärka er image och position-
ering på marknaden ni befinner er idag? 
Social medier är det som ligger närmast för att så billigt som möjligt bygga varu-
märkeskännedom. Vi är ju inte ett konsumentriktat företag, utan arbetar uteslutande 
B2B, men det innebär inte att vi kan bortse från slutkonsumenten. 

2. Vad finns det för hinder/hjälpmedel för att sända ut rätt image enligt er? 
Det finns inga hinder, mer än kostnader. Vår främsta bärare är vår produkt, sedan 
sociala medier och personliga möten. 

3. Vad finns det för hinder/hjälpmedel att nå den positionering ni strävar efter? 
Samma som ovan. Ett annat hinder kan vara att vi framstår som oerhört traditionella 
och ibland industriella. Ett rykte som är svårt att tvätta bort. 

4. Varför tror ni att det är viktigt att ha en stark image? 
Varumärke/image är idag allt om man ska agera inom ett premium segment mot 
konsument, oavsett bransch. Det är det som avgör vilken produkt/märke man väljer 
efter att baskraven är uppfyllda (produkt VS pris). Image som går ihop med ens egen 
bild av sig själv och sin livsstil är avgörande för vilka val konsumenter gör. 

5. På vilket sätt arbetar ni i dagsläget med image och positionering? 
Mycket lite och främst genom vår produkt, möten och sociala medier. 

6. Vilka ingår i er målgrupp? 
HoReCa, Återförsäljare, Specialbutiker och presenthandel. Private Label. 

7. Hur gör ni för att marknadsföra er? 
Vår produkt och dess design är vår främsta bärare. Sedan följer vår säljkår och kunder. 
Mässor där vi kan visa på det goda exemplet samt Sociala medier. Inget i print, allt 
för kostsamt, dålig uppföljning samt indirekt. Vi har inte råd med traditionellt varu-
märkesbyggande, utan förlitar oss främst på produkten, våra kunder och medarbetare. 

 8. Syns ni i den mån ni vill? 
Ja, det tycker jag. Man önskar alltid mer av allt, men till vilket pris? 

9. Hur vill ni att era kunder skall uppfatta er? 
Seriösa, kunniga och passionerade hantverkare. 

10. Tror ni att ni uppfattas på detta vis? 
För sällan, men mer och mer. 

11.  Vad är erat viktigaste budskap som ni vill sända ut till er målgrupp? 
Kvalité 
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12.  Vad gör ni för att just detta budskap ska nå er målgrupp? 
Utbildningar, möten, informationsmaterial och referenser. 

13.  Hur har ni gått tillväga för att positionera er gentemot era kunder? 
Bättre service och kvalitet än de förväntar sig. Försöka vara tydlig med vad man lovar 
och leverera ännu bättre. Sedan har vi oerhört personliga relationer med de flesta 
kunder. Många har handlat regelbundet i 20-30år, vissa sedan 50-talet. 

14.  Vad var ert mål med pop-up caféet?  
Säga hej till Göteborg! Lära oss mer om slutkonsumenten, vad som genererar värde 
för att kunna leverera ännu bättre produkter, service och kunnande till våra kunder. 

15.  Varför tror ni att denna sortens marknadsföring är gynnsam?  
Billig. Man äger hela formatet själv och kan visa upp sig precis som man vill, det 
goda exemplet. Den är ärlig och transparent, utan filter av reklam/PR byråer m.m. 
Man bjuder in snarare än trycker på, alla har ett val JA/NEJ. 

16.  Vad anser ni att det finns för för-och nackdelar med pop up 
marknadsföring? 
Jag tror att fenomenet är en hybrid av en “General Store” och traditionell mässa. Inte 
alla har råd eller möjlighet att bygga butiker som visar på det goda exemplet och hela 
sortimentet. Mässor innebär en kontrollerad miljö, ofta med konkurrens om 
uppmärksamhet och andra rumsliga begränsningar. POP UP framtår som den perfekta 
mixen. Tror tyvärr att “trend faktorn” i begreppet kommer att slå tillbaka och om två 
år kommer det kännas riktigt sömnigt med POP UP. 

17.  Blev resultatet som väntat, utveckla gärna varför eller varför inte? 
Betydligt bättre än väntat, som ett resultat av mediebevakning samt stort intresse från 
våra partners i projektet. Sedan tror jag att varumärkeskännedomen bland 
Göteborgarna var större än vi trodde och därmed också glädjen av att få besöka oss. 
Sedan hade vi en garage approach till projektet som var avväpnande och energirik, 
vilket gjorde eventet än mer lyckat. Vi var inte skitnödiga, använde inga designers, 
byråer eller annat, utan satte produkten i främsta i rummet. Total transparens, 
lekfullhet och vi bjöd på oss själva villkorslöst. 


