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Abstract 
This thesis aims to investigate the positioning concept of industrial services. We chose to identify 
the reasons why positioning is used as well as to describe the positioning process. The research 
strategy chosen for this thesis was a case study of a consultancy firm Benima AB. This firm was 
chosen due to the fact that a new positioning concept during the latest year hade been 
implemented and therefore seemed like a good choice for our study. Of the six available 
theoretical reasons for positioning, we found that Benima AB had two of them; namely change in 
target market or their needs and demands and renewed company identity/personality. We also 
found that the positioning process could be described as a six step process, including the steps: 
realize reality, identify target customers and their demands, investigate the competitor’s positions, 
choose position, test the position and implement the position. The last step is an everlasting step, 
because you always have to work on your position. 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel ges en introduktion till problemområdet, vilket sedan leder fram 
till det valda ämnesområdet. 

1.1 Introduktion 
Syftet med affärer är enligt Doyle (1998) att uppfylla sina kunders behov. Ett företag som 
inte klarar detta i dagens kraftigt konkurrensutsatta ekonomi kommer inte att överleva, 
eftersom kunderna kommer att vända sig till andra företag. Företag som är bra på att 
uppfylla sina kunders behov har stora möjligheter att nå framgång. (Doyle, 1998) 
 
En av de viktigaste anledningarna till att använda sig utav marknadsföring är att skaffa 
sig konkurrensfördelar. Det finns två olika sätt att uppnå dessa konkurrensfördelar, 
antingen genom lågt pris eller genom att differentiera sin lösning på ett unikt och 
värdefullt sätt. Alla företag måste därför tänka över hur man skall etablera sig på en 
marknad och hur man kan bygga upp och skydda sin marknadsposition. (Zineldin och 
Bredenlöw, 2001) 
 
Enligt Kafalatis, Tsogas och Blankson (2000) råder det allmän enighet att positionerings-
konceptet har blivit en av de fundamentala komponenterna i modern marknadsföring. 
Detta stöds vidare av bevis som pekar på ett positivt samband mellan företags framgång 
(i termer av lönsamhet och/eller effektivitet) och välformulerade och tydligt definierade 
positioneringsaktiviteter (Porter, 1996). Doyle (1998), nämner vidare att positionering är 
ett av tre sätt att öka sin konkurrenskraft, där de andra två är segmentering och 
målgruppsval. Brooksbank (1994) menar att för att man skall kunna vara framgångsrik 
under en längre tid måste man vara väl positionerad på marknaden.  
 
Lagergren (1998) säger att dagens marknader är öppna, snabbt föränderliga och 
konkurrensintensiva. I de flesta produktkategorier blir konkurrenternas erbjudanden 
snabbt likvärdiga. Den enda betydelsefulla skillnaden är allt oftare vad kunder vet, tror 
och känner inför de olika företagen, deras produkter och varumärken. De väsentligaste 
skillnaderna och verkliga värdena finns inne i kundernas hjärnor. Alla andra variabler – 
produktegenskaper, kvalitet, prissättning, distribution, tillgänglighet och leveransservice 
– kan konkurrenterna kopiera och överträffa. De kan dock aldrig kopiera en stark position 
i medvetandet hos de som köper och använder produkten. Därför är positionering ett 
oumbärligt verktyg för dagens företag. 
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1.2 Bakgrund 
Idén om positionering kan spåras till idén om identifiering av behov och därefter 
uppfyllandet av dessa. I den första publicerade boken om positionering beskriver Ries 
och Trout hur marknadsföringstänkandet har utvecklats från produkteran på 1950-talet till 
imageeran på 1960-talet till positioneringseran på 1970-talet. De har fått äran för att ha 
utvecklat idén om positionering genom en serie artiklar de skrev 1972. Ries och Trout 
argumenterar att vi lever i ett överkommunicerat samhälle där stora belopp spenderas på 
reklam, men bara en liten del av det får vår uppmärksamhet. Deras positioneringskoncept 
är att det är ”... inte vad du gör med produkten. Positionering är vad du gör med 
medvetandet hos kunden, vilket betyder att du positionerar produkten i kundens 
medvetande”. (Payne s.14, 1993) 
 
Mycket av diskussionen om positionering i företag, reklambyråer och i artiklar behandlar 
positionering på detta begränsade sätt. Detta perspektiv av positionering antyder att 
positionering i stort sett handlar om kommunikation och psykologi för att positionera en 
existerande produkt i kundens medvetande. Det fokuserar på att uppnå en önskvärd 
position i kundens medvetande och har inte så mycket att göra med produkten. 
Förändringar i namn, pris och paketering ses som kosmetiska förändringar med mål att 
säkra denna position i kundens medvetande. (Payne, 1993) 
 
Payne (1993) ser denna form av positionering som kommunikationspositionering, det är 
en viktig del, men bara en del av strategisk positionering. Positionering kan dock 
påverkas av alla elementen i marknadsföringsmixen och inte bara av promotion. Sålunda 
kan pris, distribution, personer, processer, kundservice och produkten själv alla påverka 
ett företags positionering.  

1.2.1 Definition av positionering 
Vad menas då egentligen med positionering? Ofta nämns något som författare kallar 
positioneringsstrategi, vilket vi likställer med positionering. Flertalet författare har olika 
definitioner på vad positionering är.  
 
Doyle (1998) nämner att positioneringsstrategi refererar till valet av segment på 
målmarknaden, som beskriver de kunder ett företag försöker att betjäna och valet av 
differentieringsfördelar som definierar hur företaget skall konkurrera i segmentet. Medan 
Arnott (1992) refererad till i Kafalatis et al. (2000), hävdar att: Positionering är den noga 
övervägda, proaktiva, iterativa processen av definierande, modifierande och övervakande 
av konsumenternas uppfattning av marknadsfört objekt. 
 
Kotler (2002) definierar positionering som: Positionering är verksamheten att designa ett 
företagserbjudande och varumärke, så att det besitter en distinkt plats i medvetandet hos 
kunderna på företagets målmarknad. Resultatet av en positionering är ett framgångsrikt 
skapande av ett värdeförslag, en orsak varför kunder ska köpa varan/tjänsten. Vidare 
menar Ries och Trout (1985) att: Positionering är vad du gör med medvetandet hos 
potentiella och existerande kunder. Det vill säga du positionerar produkten i kundens 
medvetande.  
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Vi har valt att definiera positionering enligt Zindelin och Brendelöw (2001), därför att 
deras syn på positionering överrensstämmer bäst med den syn vi har. De menar att: 
 
”Positionering är en process för att begrunda och bibehålla en distinktiv plats och bild på 
marknaden för en organisation och/eller dess individuella produkterbjudanden så att 
målmarknaden förstår och uppskattar vad organisationen står för, i förhållande till 
konkurrenter.” 

1.2.2 Varför använda sig av positionering 
Dovel (1990, referat till i Kafalatis, et al. (2000)) anser att:  
 

“Positioning shouldn’t be just a part of your strategy. It should be the backbone 
of your business plan.” 

 
Kafalatis, et al. (2000) berättar att positionering verkar ha växt fram ur marknads-
segmentering, targeting och strukturella förändringar på marknaden under 1960-talet och 
början av 1970. På senare år har dock författare inom området gett credit till Ries och 
Trout för att ha populariserat området. Ries och Trout skriver i deras arbete (1985) att: 

 
“Positioning starts with the product. A piece of merchandise, a service, a 
company, or even a person…” 

 
Alla tjänster och produkter har en upplevd bild och ett urval av olika attribut i kundens 
medvetande – varans/tjänstens position. Ofta har denna position vuxit fram på egen hand 
över en längre tidsperiod. Det ideala ur marknadsföringssynpunkt är dock att detta 
noggrant planerats och utförts. Detta är ofta fallet i sektorer med tjänster. (Dibb och 
Simkin, 1993) 
 
Kundens syn på produkten och hur den är positionerad relativt dess konkurrenter är av 
yttersta vikt. Positionering är den plats, som en produkt på en given marknad upplevs äga 
av dess potentiella kunder. Positionering beror på hur kunderna uppfattar kvaliteten, 
andra kunder som använder sig av den, styrkor och svagheter, karaktärsdrag, pris och 
värde, marknadsförd image och värde. Positionering är inte vad som görs med produkten 
eller varumärket, det är vad som skapas i kundens medvetande, produkten positioneras i 
medvetandet hos kunden och de ges en bild. (Dibb och Simkin, 1993) 
 
Temporal (1999) skriver att det finns flera anledningar till att positionera sig. De åtta 
huvudsakliga anledningarna till att företag försöker positionera sig själva eller sina 
produkter är enligt Temporal följande: Dålig eller gammalmodig image, luddig, oklar 
image, förändring i målmarknaden eller deras behov och önskemål, förändring i 
strategiska riktningar, ny eller förändrad företagpersonlighet/identitet, förändring i 
konkurrents positionering eller nya konkurrenter, plötslig händelse eller återupptäckande 
av förlorat värde 
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1.2.3 Konsumentmarknaden vs. industriella marknaden 
Kotler (2002) skriver att företag köper varor och tjänster för att tjäna pengar, producera 
andra varor eller tjänster, sänka företagets kostnader eller för att uppfylla rättsliga 
förpliktelser. I motsats till det, köper och använder privata kunder varor och tjänster för 
att de ger mervärde åt deras liv (Solomon, Bamossy & Askegarad, 2000). Briert, et al. 
(1998) räknar upp sju fundamentala skillnader mellan konsumentmarknader och 
industriella marknader; marknadsstruktur, köpbeteende, hur beslut om köp fattas, 
produkter, distributionskanaler, reklam samt pris. Dessa gör att marknadsförings-
förfarandet på konsumentmarknaden och den industriella marknaden ofta skiljer sig åt. 
 
I fallet med positionering nämner Kafalatis et al. (2000) att positioneringskoncepten för 
konsument och industriella marknader inte skiljer sig nämnvärt mycket. Enligt dem är 
den enda tänkbara skillnaden vid implementeringen, vilket dock inte är empiriskt bevisat. 
Vidare säger Webster (1991) att positionering är ett viktigt strategiskt koncept, utvecklat i 
konsumentmarknadsföring, men lika tillämpbart för industriella varor och tjänster.  
 
Vi kommer i detta examensarbete att undersöka den industriella marknaden. Detta på 
grund av att vi finner den mer intressant då den är större och mer komplex än konsument-
marknaden. Vi anser med stöd av Kafalatis et al (2000) och Webster (1991) att vi kan 
använda oss utav teorier om positionering från konsumentmarknaden och applicera dessa 
på den industriella marknaden. 

1.2.4 Varor vs. tjänster 
Payne (1993) skriver att när man diskuterar produkter, varor och tjänster uppstår det ofta 
förvirring över terminologin. En produkt är ett övergripande koncept av objekt eller 
processer som tillhandahåller något slags värde till kunden, varor och tjänster är 
underkategorier och beskriver två typer av produkter. Termen ’produkt’ används därför 
vanligen som en allmän betydelse för att beteckna antingen en tillverkad vara och/eller en 
tjänst. 
 
Enligt Blankson och Kafalatis (1999) har den växande acceptansen att det finns åtskilliga 
överlappningar mellan varor och tjänster över åren drivit intresset i frågan om att skilja på 
positionering mellan varor och tjänster. Det är viktigt att veta att även om positionerings 
konceptet är lika relevant för både varor och tjänster, har den senare utmärkande 
kännetecken som gör positioneringen av tjänster svårare och mer utmanande än för varor. 
 
Blankson och Kafalatis (1999) menar vidare att positionering av en tjänst är svårare än att 
positionera en vara på grund av behovet att kommunicera oklara och immateriella 
fördelar. Kafalatis et al. (2000) säger dock att positioneringskonceptet inom tjänste-
marknadsföring är lika relevant för företag och dess aktiviteter, såsom 
distributionskanaler och teknologi, som för varor.  
 
Sasser, Olsen och Wyckoff (1978) och många andra forskare hävdade att varor och 
tjänsters skilda natur påbjuder att de marknadsförs på olika vis. Blankson och Kafalatis 
(1999) säger att, tjänstemarknadsföring skiljer sig från marknadsföring av varor eftersom 
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tjänster innebär andra marknadsföringsproblem och möjligheter än de som möter 
varumarknadsförare. 

1.2.5 Tjänsters karatäristika 
En av de viktigaste faktorerna som gör tjänster unika är enligt Dibb och Simkin (1993) 
deras ”intangibility”. Det är denna faktor som är den stora skillnaden mellan tjänster och 
varor, som har sin fysiska närvaro. Författarna nämner sedan att det inte är lika lätt att 
definiera ett tjänsteerbjudande som det är med till exempel Heinz bönor eller Ford bilar. 
Dotchin och Oakland (1994) anser att tjänster karakteriseras av intangibility, 
perishability, simultaneity och heterogenity. Författarna menar att intangibility, eller 
gripbarheten, påverkar såväl säljaren som köparen av tjänsten. Eftersom köparen inte kan 
undersöka en tjänst innan ett eventuellt köp måste den lita till erfarenhet, rykten och 
andras uppfattningar om kvaliteten. För att hantera det är det enligt författarna viktigt för 
den säljande parten att utveckla metoder för att demonstrerar tjänsten för köparen. 
Säljaren måste också ta hänsyn till att tjänster relativt enkelt låter sig imiteras eftersom 
patentering ofta är svårt.  
 
Perishability ges av Dotchin och Oakland (1994) innebörden förgänglighet, vilket förstås 
som att tjänster, och även tjänsteinnehållet i en produkt, inte är lagringsbara. Det vill säga 
att produktion och konsumtion av tjänsten ofta sker samtidigt. Detta medför andra krav 
beträffande kapacitet för att möta och hantera efterfrågan, författarna menar att 
osäkerheten kan hanteras på tre vis; öka respektive minska produktionsmedlen i takt med 
att efterfrågan förändras, påverka efterfrågan genom prissättning eller reglering av 
utbudet och slutligen ha en kontinuerlig överkapacitet för att kunna hantera efterfrågans 
fluktuationer. 
 
Simultaneity interpreteras av Dotchin och Oakland (1994) som att konsumenten av 
tjänsten måste vara på plats för att tjänsten ska kunna utföras. Morris och Johnston (1987) 
anser att detta är den största skillnaden mellan varuproducerande och tjänsteproducerande 
företag. Det har enligt Dotchin och Oakland (1994) som följd att konsumentens upplevda 
kvalitet påverkas av omgivningen för tjänsteproduktionen. Som exempel på den 
omgivande miljön ger de lokalens utseende, personalens uppträdande och hur själva 
tjänsten utförs. De menar att dator- och kommunikationstekniken håller på att förändra 
det, men framhåller samtidigt att inom till exempel bankväsendet kommer den personliga 
kontakten även i framtiden att vara viktigt. 
 
Dotchin och Oakland (1994) beskriver avslutningsvis heterogeneity som svårigheten att 
gång efter gång leverera exakt samma tjänst. De hänför det till de involverade 
personernas preferenser, kompetenser och perceptioner. Detta har enligt författarna som 
konsekvens att det är svårt att standardisera tjänster  
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1.3 Problemområde  
Enligt Kotler (2002) är all marknadsföring byggd på segmentering, målmarknadsval och 
positionering. Företag upptäcker olika behov och grupper på marknaden, de väljer de 
behov och grupper som de kan tillgodose på ett överlägset sätt och sedan positioneras 
erbjudandet så att dess målmarknad kan känna igen företagets distinkta erbjudande och 
varumärke. Om ett företag sköter sin positionering dåligt, kommer detta att göra kunder 
och potentiella kunder förvirrade, då de inte vet vad de kan förvänta sig. 
 
Företag positionerar sina erbjudanden så att de kunder man inriktar sig på vet vilka 
avgörande fördelar som finns med erbjudandet. Volvo har exempelvis positionerat sina 
bilar som världens säkraste bilar. De förstärker den positionen genom design, tester, 
reklam osv. Att positionera sig är ansträngningen att inpränta erbjudandets avgörande 
fördelar och skillnader i kundens sinne. (Kotler, 1999) 
 
För att kunna kommunicera en produkt eller företags positionering är det enligt Kotler 
(2002) viktigt att man i sin marknadsplan har ett positioneringsuttalande. Detta uttalande 
bör följa en viss mall: Till (målgrupp och behov) vårt (varumärke) är (koncept) som (vad 
som särskiljer sig). Till exempel, till upptagna personer som är i behov att vara väl 
organiserade, Palm Pilot är en elektronisk kalender som gör att man kan ha med sig och 
ta backup av filer från sin PC bättre och tillförlitligare än alla andra konkurrenter. Här ses 
en nära koppling mellan positionering och varumärke. 
 
Denna koppling finns även hos Urde (1991), han menar att framtiden för många företag 
ligger i varumärken. Genom att använda sig av varumärken som utgångspunkt i 
formuleringen av företagets strategi, skapas förutsättningar för en inriktning – 
varumärkesorientering. Varumärkespyramiden beskriver det grundläggande förhållandet 
och innehåller fyra hörnstenar: positionering, varumärke, målmarknad och produkt. 
(Urde, 1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.1 – Varumärkespyramiden av Urde, 1991. 
 
 
Ett varumärke antyder en relation mellan en produkt och en kund. Det betecknar ett antal 
kvaliteter och tjänster som kunden kan förvänta sig. Lojalitet gentemot ett varumärke 
skapas genom att man lever upp till kundens förväntningar, eller ännu bättre, överträffar 
dem, vilket skapar ”förtjusta kunder”. (Kotler, 1999)  

Positionering 

Målmarknad 

Varumärke Produkt 
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Ett varumärke representerar en mängd löften. Det differentierar produkter som verkar 
likvärdiga i egenskaper och attribut, och möjligen även dess fördelar. Ett varumärke står 
även för förtroende och pålitlighet och hjälper kunderna i sitt val bland mängder av 
produkter. En kunds uppfattning av ett varumärke formas av varje anställds uppträdande, 
aktiviteter och kontakter. Varumärket ägs och bör förvaltas, av alla anställda på företaget. 
(Davis, 2000) 
 
I figur 1.1 ovan visas tydligt det samband som finns mellan de fyra hörnstenarna. Alla 
dessa påverkar alltså varandra och om man arbetar med någon av delarna så påverkas 
man naturligtvis av saker från de andra, till exempel om man arbetar med positionering 
kommer man att kraftigt påverkas av vad man gör med sitt varumärke, produkt och 
målgrupp. Då vi i detta examensarbete har för avseende att fokusera på positionering 
kommer givetvis det vara huvudpunkten, om än de andra delarna är av yttersta vikt, så 
måste vi avgränsa oss till att se det från en positioneringssynvinkel. Därför kommer 
varumärket, som är starkt anknytet till positioneringen inte att få en så betydande roll i 
detta examensarbete. Givetvis kommer många influenser att tas från arbete med 
varumärken och de andra två hörnstenarna, men vi vill poängtera att huvudfokusering 
ligger på själva positioneringsarbetet och inte på varumärkesbyggandet. 
 
Utifrån ovanstående diskussion kommer detta examensarbetes syfte vara att beskriva och 
undersöka positionering av industriella tjänster. 
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2 Teori 
I detta kapitel presenteras en genomgång av tidigare forskning inom området. Först 
berörs teorier i ämnet om anledningar till varför företag positionerar sig och sedan olika 
forskares syn på positioneringsprocessen. 

2.1 Anledningar till positionering 
Temporal (1999) skriver att de flesta positioneringar egentligen är ompositioneringar, om 
du inte har ett nytt företag eller produkt som ingen har hört talas om ännu. Om du i 
nuläget är etablerad på marknaden, även om du bara har varit det en kort tid, har 
människor redan en uppfattning om företaget. En image har redan formats i deras 
medvetande. Det finns flera anledningar till varför en ompositionering kan vara 
nödvändig, de åtta huvudsakliga anledningarna till att företag försöker ompositionera sig 
själva eller sina produkter är enligt Temporal följande: 
 

• Dålig eller gammalmodig image 
• Luddig, oklar image 
• Förändring i målmarknaden eller deras behov och önskemål 
• Förändring i strategiska riktningar 
• Ny eller förändrad företagpersonlighet/identitet 
• Förändring i konkurrents positionering eller nya konkurrenter 
• Plötslig händelse 
• Återupptäckande av förlorat värde 

 
1. Dålig eller gammalmodig image 
Många företag står inför omstruktureringar på grund av skulder och andra problem som 
påverkar upplevelsen och förtroendet av dem. Trots nya ledningar och andra 
förbättringsaspekter, dröjer sig negativa associationer från förr kvar i kundernas 
medvetanden. Temporal (1999) 
 
2. Luddig, oklar image 
Ibland är människors uppfattning av företaget eller produkter oklar. En luddig eller oklar 
image är vanligtvis ett resultat från bristfällig och otydlig varumärkesidentitet. Detta 
inträffar när företaget har misslyckats att framhäva vad företaget och dess produkter står 
för, och hur produkterna skiljer sig från andra varumärken. Temporal (1999) 
 
3. Förändring i målmarknaden eller deras behov och önskemål 
Om marknadsfokus förändras är ompositionering ett måste. När ett företag överväger att 
utöka marknaden för sig själva eller sina produkter till nya marknadssegment är det 
nödvändigt att genomföra en verklighetskoll genom marknadsundersökning för att se om 
en ny position är möjlig och om uppgiften är för stor och kostsam, kanske skadar den till 
och med uppfattningen som de nuvarande kunderna har. Exempelvis om Coca-Cola 
försökte komma åt ”över 60 år” segmentet genom kraftiga reklamkampanjer, vad skulle 
unga människor då tänka och göra? En annan möjlig anledning för ompositionering är att 
fastän målmarknaden förblir i stort sett densamma ändras ålder och behov hos kunderna. 
I denna situation måste företaget försöka att hänga med i dessa förändringar om det skall 
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behålla kunderna. Ibland tvingas även företag att ompositionera sig på grund av 
strukturella förändringar inom branschen eller marknaden. Temporal (1999) 
 
4. Förändring i strategiska riktningar 
En riktningsförändring behövs när det uppstår ett behov av att ändra från en 
produktkategori till en annan. Denna situation uppstår vanligtvis när kategorin en produkt 
är i blir för fullpackad, och symptom på högt konkurrenstryck såsom minskande 
försäljning och marginaler inträder. I vissa fall kan det vara strategiskt önskvärt att ge sig 
in på helt nya marknader eller till och med nya branscher. Om så är fallet krävs det en 
ompositionering för att försäkra den nya marknaden om företagets pålitlighet, då du 
kliver ur din bekanta roll och tävlar mot de namn som kunderna enklare associerar med 
produkten. Temporal (1999) 
 
5. Ny eller förnyad företagspersonlighet/identitet 
Vissa företag menar att det är lönt att helt och hållet ändra sin identitet - inte bara en ny 
logo – utan möjligen ett byte av namn, en ny struktur och en ny personlighet, för att 
övervinna problem i det förflutna eller för att ta övertaget av nya möjligheter. Ibland 
måste företag förnya välkända varumärken som har funnits i en längre tid och positionera 
dem som mer moderna och trendiga. Temporal (1999) 
 
6. Förändring i konkurrents positionering eller nya konkurrenter 
Ibland flyttar konkurrenterna närmare din egen positionering och du kanske känner att det 
är bäst att flytta därifrån genom ompositionering. Temporal (1999) 
 
7. Plötslig händelse 
Emellanåt kan en traumatisk händelse inträffa som kräver ompositionering. Plötsliga 
händelser kan vara bra eller dålig och kan påverka inte bara företag utan även individer 
och nationer. Temporal (1999) 
 
8. Återupptäckande av förlorat värde 
Ibland när ett varumärke har nått en punkt där konsumenter nästan tar det för givet, kan 
ett företag känna att istället för att försöka skapa en helt ny position kan det vara lönt att 
gå tillbaka och titta på tidigare framgångsrika strategier. Temporal (1999) 
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2.2 Positioneringsprocessen 
I följande kapitel kommer teori behandlande positioneringsprocessen beskrivas. Vi har 
gått igenom flera olika förslag på processer och sett att de ofta innehåller liknande steg. 
Vi har därför valt att presentera processen i sex olika steg där varje steg kan bestå av ett 
eller fler steg från någon av de olika författarna. 

2.2.1 Steg 1 – Inse verkligheten 
Enligt Hayes et al. (1996) är syftet med detta steg att realistiskt karaktärisera det uppdrag 
som man skall starta: för att på så sätt kunna ta fördel av omgivningsinfluenser när det är 
möjligt; man kan då undvika att lägga ner massa energi och jobb på att ta sig till sådana 
positioner som inte är möjliga. Man kan tänka sig omgivningsinfluenser som positioner 
som har varit etablerade på marknaden, som är större än dig och är utom din påverkan. 
Resultatet av detta arbete är enligt Hayes et al. (1996)  en lista av omgivningsinfluenser 
som du kan identifiera på marknaden, med indikationer om dessa influenser som kan 
hjälpa eller motarbeta dig. 
 
Hayes et al (1996) menar att du inte kommer att positionera dig i ett vaccum, och du har 
knappast full kontroll över processen. Om du är en marknadsföringsperson djupt inne i ett 
stort företag har du ytterst liten chans att ompositionera hela företaget. Författarna skriver 
att omgivningsinfluenser inkluderar teknologier (Exempelvis är Unix ett operativsystem 
för seriösa användare), läge (Ett företag i Silicon Valley måste vara ett högteknologiskt 
företag), eller personer (Tyskar är metodiska). All typer av stereotyper som kan påverka 
positioneringen. Utav effektivitetsintresse, se vad du kan ändra och inte kan ändra. Du 
kanske inte kan ompositionera persondatorer generellt, men du kanske kan göra det i en 
specifik del som till exempel vid datorassisterande tester. Kom dock ihåg att medelsinnet 
kommer att kämpa emot dina argument om de känner sig hotade i sin etablerade 
komfortzon. Om Jill Ingenjör tycker att mikrodatorer inte duger till produktions-
övervakning, så kommer hon leta efter bevis för att överbevisa de bevis som visar att hon 
har fel. Försök sedan hitta sätt att förstärka din egen position genom att utnyttja 
etablerade omgivningsinfluenser. Förstå hur ditt företag uppfattas, och utnyttja sedan det 
till din fördel. Fånga den senaste teknologiska vågen. Precis som att surfa handlar det om 
att balansera. Du vill åka med vågen, inte bli dränkt av dem. (Hayes et al. 1996) 
 
Hur detta kan göras beror helt på situationen, men Hayes et al. (1996) har tips på ett par 
steg: 
 
Undersök företagets position (Xerox = Kopieringsmaskiner) 
Identifiera teknologiska positioner (Unix = seriösa andvändare) 
Identifiera sociala och geografiska stereotyper/positioner (Schweiz = precision) 
 
Hayes et al. (1996) menar att du behöver mest troligt en tvåstegs process för att kunna 
karaktärisera de tre typer av stereotyper och positioner: Först finn vilka det är, sen hur 
omfattande de är. Använd dig av kundintervjuer och fokusgrupper, och den senaste 
litteraturen för att se vilka bekymmer kunderna har. Sedan kan du göra en kvantitativ 
enkät för att ta reda på vilka som är de mest viktiga. Fokusgrupper och intervjuer är bra 



 11

sätt att hitta ledtrådar, generalisera dock inte på det du hittar. För varje 
omgivningsinfluens som du identifierar, bestäm om den har negativ eller positiv inverkan 
på din positionering. (Hayes et al. 1996) 

2.2.2 Steg 2 – Identifiera målkunderna 
Payne (1993), Doyle och Saunders (1986) och Hayes et al. (1996) anser att detta steg 
består av att på ett eller annat sätt identifiera målkunderna samt vad de bryr sig om.   
 
Payne (1993) kallar detta steg för identifiering av de viktigaste attributen för val av 
segment. Han skriver att när valet av nivå har beslutats, är det nödvändigt att identifiera 
de specifika attribut som är viktiga för det valda marknadssegmentet. På vilket sätt 
köpbesluten tas bör beaktas särskilt noga. Den enskilde människan använder olika 
kriterier för att ta ett köpbeslut angående en tjänst. Anledningen till att tjänsten behövs 
kan ändra valet av kriterier, till exempel företagsförsäkringar eller en personlig 
försäkring. Tidpunkten då tjänsten skall användas påverkar också valet av tjänst, till 
exempel valet av restaurang om det är vardagslunch eller middag på lördagskväll. 
Hänsyn till den beslutstagande enheten är också relevant. Till exempel påverkas beslutet 
av om det är en grupp eller en enskild individ som skall använda tjänsten. Kunder väljer 
mellan de olika tjänstealternativen baserat på den upplevda skillnaden mellan dem. 
Därför måste de framträdande attributen identifieras som avgör kundens val av tjänsten. 
Detta formar grunden till positioneringen. Till att börja med måste undersökningar göras 
för att identifiera de framträdande attributen och specifika fördelarna som krävs av 
målmarknadssegmentet. Ett antal infallsvinklar kan användas för att identifiera de 
framträdande attributen, som sedan kan användas för att utveckla en positioneringskarta. 
Det viktiga här är kundens uppfattning av fördelarna som framförs av dessa relevanta 
attribut. Ett antal analytiska undersökningstekniker, de flesta databaserade, kan användas 
för att identifiera de framträdande attributen. Dessa inkluderar perceptuell kartläggning, 
faktoranalyser, urskiljande funktionsanalys, multipel korrelation och regressionsanalys, 
trade off och conjoint-analys. Payne (1993) 
 
Hayes et al. (1996) menar att detta steg är till för att identifiera de attribut kunderna 
använder sig av, för att på så sätt kunna differentiera sig. Du kan endast satsa på en 
fördelaktig position då du vet vad kunderna vill ha. Detta skall enligt Hayes et al. (1996) 
leda till, att för varje målsegment göra en lista på de skillnader som kunderna tittar på då 
de väljer produkt. Det kanske till en början är en väldigt lång lista, men du behöver då 
korta ner den till två, tre stycken attribut för att kunna uppnå en effektiv positionering.  
 
Hayes et al. (1996) säger att om du inte förstår dig på befintliga och potentiella kunder 
kommer det att blir smärtsamt uppenbart i detta steg. Det finns två utmaningar här, 
beroende på hur komplex produkten och marknaden är kan de vara mycket jobbiga. Först 
måste man lära sig att förstå alla de beslut som kunderna tar då de väljer produkter. För 
många produkttyper är detta en lång lista, innehållandes prestanda, fysiska dimensioner, 
kännetecken, support, dokumentation, garantier och så vidare. Denna del är relativt enkel. 
Sedan måste du smala ner alla dessa dimensioner till en, två högst tre. Även om kunderna 
bryr sig om 50 olika attribut kommer de inte att ta sina köpbeslut på alla dessa 50. Du kan 
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inte heller förklara alla dessa 50 konkurrensfördelar och hoppas på att få fram ditt 
budskap snabbt, denna del är inte lätt. (Hayes et al., 1996) 
 
Hur kan detta då göras? Hayes et al. (1996) tycker att en begreppsmässig karta är ett 
utomordentligt sätt. Detta grafiska hjälpmedel visar dimensionerna kunderna använder då 
de differentierar produkter, tillsammans med hur de upplever tillgängliga produkter. En 
karta för varje segment bör göras. Av alla stegen i positionering är det denna som det i 
teorin och praktiken skiljer sig mest. I teorin står det att man bör använda och finna 
någon slags anordning för att identifiera dimensionerna i varje segment och att förstå dina 
konkurrenters position. En begreppsmässig karta klarar av att göra detta, då den visar vad 
som är viktigt för kunderna och hur de existerande produkterna bemöter deras behov. 
”Begreppsmässig” är nyckelordet här; kartan visar hur kunderna uppfattar produkterna 
som finns tillgängliga på marknaden. Kom in i verkligheten, uppmanar Hayes et al 
(1996). Begreppsmässiga kartor är inte bra i praktiken eller möjliga i många situationer, 
då de kräver relativt mogna marknader, med ett representativt stickprov som beskriver 
populationen/målmarknaden bra. Detta utesluter med andra ord de flesta uppkommande 
marknader, och många andra marknader där produkterna är väldigt olika eller komplexa. 
Istället bör man använda sig av någon kombination av kvalitativ forskning, bedömning, 
och antagande. Tänk inte att detta är ej forskningsmässigt: man kan vara både rationell 
och systematisk då man använder denna metod. Bedömnings kartan liknar 
begreppsmässighetskartan. Skillnaden är att denna baseras på en kombination av din egen 
bedömning samt kunders uppfattning mot baserad av representativa kunduppfattningar. 
Om allt annat misslyckas skapa en ”gissnings” karta. Det är precis vad det låter som: dina 
gissningar/antaganden om de olika segmentens behov och uppfattning. Detta är givetvis 
en farlig väg att gå, men ibland så har du inte något val. (Hayes et al., 1996) 
 
Doyle och Saunders (1986) har i sin modell tre steg som behandlar det som Hayes et al 
(1996) och Payne (1999) behandlat i ett steg. Dessa tre steg hos Doyle och Saunders 
(1986) är:  
 
Bestäm marknadssegmenten 
Doyle och Saunders (1986) skriver att vid konsumentmarknadsföring är ett segment 
definierat som en grupp av konsumenter med homogena behov. I specialiserad 
industriella marknader är det annorlunda, situationsspecifika variabler är ofta mycket 
viktigare än generella kundkaraktäristiska. Vid industriell marknadsföring är det viktigare 
med själva nyttjandet av slutprodukten än intern psykologi eller socioekonomiska 
karaktärsdrag. Kunden behöver på industriella marknader olika produkter för olika 
syften, vilket betyder att på denna marknad köper kunden många specialprodukter från 
många olika leverantörer. På grund av detta är det ofta mer relevant att segmentera sig 
efter produktfördelar än kunder. Detta ger en mer effektiv insyn av marknadstrukturen 
och nyetablerare. Doyle och Saunders (1986) 
 
Utvärdera hur attraktiv varje segment är 
Vidare skriver Doyle och Saunders (1986) att efter det att segmenten har identifierats, bör 
ledningen utvärdera varje segment och dess möjligheter. En produktbaserad segmentering 
gör det ofta lättare att uppskatta storleken och tillväxten i dessa segment. Det är dock mer 
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komplext att analysera konkurrenternas mål, strategier, och kapacitet, vilka avgör hur väl 
de kan försvara sin marknadsposition. På specialmarknader är det mer vanligt än på andra 
marknader att finna mer aggressiva konkurrenter. Val av segment är detsamma som val 
av vilken strategisk grupp man kommer att konkurrera med. Viktigast av allt är att 
företaget måste besitta teknisk och marknadsföringsmässig kompetens för de valda 
segmenten. Doyle och Saunders (1986) 
 
Välj målmarknader 
Doyle och Saunders (1996) nämner att de heterogena behov som finns på marknaden gör 
att det oftast inte är kostnadsledarskap eller icke-differentierade strategier som är 
framgångsrika. Trots att flera större multinationella företag ofta är på dessa marknader är 
det ytterst sällsynt att uppnå en bredmarknad med differentiering. Mera fokuserade 
strategier är vanligare. Det antal segment som ett företag kommer att konkurrera på, beror 
på företagets mål, flexibilitet i tillverkningen, och heterogenitet i köparens krav. Doyle 
och Saunders (1986) 

2.2.3 Steg 3 – Identifiering av konkurrenternas positioner 
I detta steg handlar det mycket om att försöka identifiera olika luckor på marknaden och 
identifiera vad konkurrenternas position är. Ett sätt att utföra detta är enligt Hayes et al. 
(1996) en begreppsmässig karta, vilken beskrevs i det föregående steget eller som Payne 
(1993) att använda sig en positioneringskarta för att göra detta. 
 
Syftet med detta steg är enligt Hayes et al. (1996) att innan man kan differentiera sig från 
konkurrenterna, måste du veta vilka de är och hur kunderna uppfattar dem. För att kunna 
göra detta bör någon slags apparat, verbal eller grafisk, som visar vart kunderna i 
målsegmenten placerar konkurrenternas produkter tillverkas. 
 
Vilken metod som bör användas här beror enligt Hayes et al. (1996), på hur komplex 
marknaden är och hur mycket pengar man har. Desto bättre man förstår varje segments 
behov, desto bättre kan man gissa konkurrenternas position. Det idealiska är om man har 
en begreppsmässig karta eller liknande baserat på information från ”riktiga” människor 
på marknaden. Mer realistiskt sett kanske du har en samling av uppfattningar, gissningar 
och kvalitativa data fragment. Om du inte kan generera en riktig karta, så använd dig av 
kund och säljstyrkans feedback. (Hayes et al. 1996) 
 
Payne (1993) nämner att positioneringsprocessen involverar identifikation av de 
viktigaste attributen och lokalisering av olika företags tjänster, av dessa attribut, på en 
positioneringskarta. Där en rad attribut är identifierade, statistiska procedurer finns för att 
kombinera dessa attribut till aggregerade dimensioner. Vanligtvis används två 
dimensioner på positioneringskartan och dessa två står ofta för en stor del av 
”förklaringen” till kundens preferenser. Varor och tjänster plottas oftast i en 
tvådimensionell positioneringskarta, ett exempel på en sådan visas i figur 2.1. 
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Figur 2.1 Exempel på Positioneringskarta 
 
Positioneringskartan kan användas för att identifiera konkurrerande tjänsters position i 
förhållande till de valda attributen. Analysen kan utvecklas vidare genom att rita separata 
positioneringskartor för varje marknadssegment. Kunder i de olika segmenten kan 
uppleva tjänsten och dess fördelar olika, och olika kartor visar då dessa olika positioner. 
Positioneringskartan kan användas för att identifiera potentiella luckor på marknaden och 
även om det finns efterfrågan men lite konkurrens (om en sådan position finns). Det bör 
noteras att även om det finns en ledig lucka i positioneringskartan behöver nödvändigtvis 
inte slutsatsen vara att det är en genomförbar positionering. Utöver att identifiera var 
olika företags produkter är positionerade på kartan finns också intresse för att hitta var 
arean för kärnefterfrågan är placerad. (Payne, 1993) 

2.2.4 Steg 4 – Välj position 
Steg 4 består av att man helt enkelt skall välja den position man önskar besitta och vad 
det är som skall framhävas för att uppnå denna positionering. Hayes et al. (1996) 
diskuterar nedan hur detta kan gå till. Han menar att man bör identifiera den position som 
man vill uppnå. Att göra detta är dock inte helt enkelt, Hayes et al. (1996) påpekar detta 
och säger att det krävs analys av marknadsstrukturen, teknologi, distributionskanaler och 
så vidare. Precis som vid val av målsegment krävs väldigt stort strategiskt arbete bakom 
valet av position, med allt den efterforskning och fundering som krävs. Vad gör man då 
om en konkurrent redan har tagit den bästa positionen? Det finns tre val: 
 

• Glöm det och hitta en annan möjlighet 

Tjänst F

Tjänst E 

Tjänst D 

Tjänst C

Tjänst B

Tjänst A

Attribut 1 

A
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• Försök att få bort nuvarande ockupant 
• Försök att ompositionera nuvarande ockupant 

 
Det första alternativet kanske verkar som det enda logiska valet. Om du redan utvecklat 
din produkt kommer det inte vara det populäraste valet. Dock kan alternativ nummer två 
vara väldigt svårt att uppnå. Det finns åtskilda artiklar om detta och folk som försökt. Det 
finns företag som lyckats, till exempel IBM, men den kloka marknadsföraren kommer att 
framföra detta under mycket nervositet. Det tredje alternativet fungerar ganska bra i 
utvecklande och uppkommande marknader. Många av produkterna är ofta så pass 
komplicerade att kundernas uppfattning om den ideala produkten kan påverkas genom 
utbildning. Det är därför företag som tillverkar högteknologiska produkter spenderar 
mycket tid och pengar på dokumentering och andra informationsmaterial. Låt oss säga att 
du har utvecklat en helt ny produkt för att analysera utmattad metall. Om du kan förändra 
det sättet som kunderna arbetar idag och du är den enda som har denna typ av produkt, så 
kan du ompositionera dina konkurrenter som gammalmodiga. Marknadsföringen 
fokuseras på denna nya tekniks syfte och dess fördelar och trycker på att du är den enda 
som kan denna teknik. Om du kan övertyga marknaden att denna nya teknik är det bästa 
sättet att analysera utmattad metall kommer du att ligga längst fram. Vad du i själva 
verket har gjort är att du har modifierat begreppsmässighetskartan genom att ha utbildat 
kunderna om en ny faktor som påverkar deras beslutstagande. (Hayes et al., 1996) 
 
För att kunna identifiera önskvärda positioner kan man enligt Hayes et al. (1996) göra 
vilken som helst kombination av efterforskning, gissning, bedömning och gudomlig 
insikt. Kundpaneler som innehåller befintliga och potentiella kunder som du arbetar med 
för att på så sätt kunna hitta ideala positioner. Och det finns också den så kallade ”en 
lysande ide mitt i natten” tekniken. 
 
Payne (1993) skriver att positionering erbjuder möjligheten att differentiera vilken tjänst 
som helst. Varje tjänsteföretag och dess varor och tjänster har en position eller image i 
kundens medvetande och detta influerar köpbeslut. Positioner kan vara implicita och 
oplanerade och växa fram över en tidsperiod eller kan vara planerade som en del i 
marknadsstrategin och sedan kommuniceras till målmarknaden. Målet med planerad 
positionering är att skapa en differentiering i kundens medvetande som särskiljer 
företagets tjänster från konkurrenters tjänster. Författaren fortsätter med att det finns 
ingen standardtjänst, varje tjänsteerbjudande har potential att upplevas som annorlunda 
av en kund. Kunder har olika behov och är därför attraherade till olika erbjudanden. Det 
är därför viktigt att välja särskiljande karakteristiker som uppfyller följande kriterier: 
 
Importance – Skillnaden värderas högt av en tillräckligt stor marknad 
Distinctivness – Skillnaden är tydligt märkbart överlägsen andra erbjudanden som finns 
tillgängliga 
Communicability – Det är möjligt att kommunicera skillnaden på ett enkelt och starkt 
sätt. 
Superiority – Skillnaden är svår att kopiera av konkurrenter. 
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Affordability – Målmarknaden har möjligheten och är villiga att betala för skillnaden. 
Alla extra kostnader för de särskiljande karakteristikerna upplevs som tillräckligt 
värdefulla för att kompensera för de extra kostnaderna. 
Profitability – Företaget kommer att uppnå extra vinster som resultat av att introducera 
skillnaden. 
 
Varje vara eller tjänst har enligt Payne (1993) ett urval av attribut som kan jämföras med 
konkurrenters erbjudanden. Några av dessa attribut är riktiga, andra kommer att upplevas 
som riktiga. Ett företag som vill positionera sig bör bestämma sig för hur många attribut 
och skillnader de skall marknadsföra till målmarknaden. Vissa marknadsförare 
rekommenderar att marknadsföra en fördel och etablera igenkännande att vara ledare för 
de specifika attributen. Andra föreslår att marknadsföra mer än en fördel hjälper i jakten 
på att hitta en speciell nisch som inte är så lätt för konkurrenterna att strida om. Valet av 
differentieringsattribut blir framgångsrikast om de bekräftar fakta som redan finns i 
kundens medvetande. Payne påpekar att förneka eller bekämpa kunders upplevelse av 
olika erbjudanden på marknaden blir troligtvis inte framgångsrikt. En framgångsrik 
positioneringsstrategi tar med kunders nuvarande upplevelse om marknadens 
erbjudanden i beräkningarna. Den fastställer behov som kunderna värdesätter och inte 
möts av konkurrenternas tjänster. Den identifierar vilka otillfredsställda behov som kan 
tillfredsställas. Positioneringsstrategin försöker att integrera alla element av tjänsten, för 
att försäkra att tjänstens upplevda position kraftigt förstärks. (Payne, 1993) 
 
Temporal (1999) skriver att det är bättre att ta initiativet och försöka kontrollera eller 
skapa människors uppfattning än att låta dem utveckla dem på ett okontrollerat sätt. 
Vidare skriver han att positionering är tillämpningsbar för alla omständigheter där 
påverkan av medvetanden är målet. Allt har en position, genom att människor som ser 
eller hör om dem formar sin syn, bedömning, jämförelse, värdering och uppfattning. 
Givet att människors tankar och uppträdande kan påverkas, kan strategisk positionering 
användas på en mängd olika situationer. Enligt Temporal finns det tretton grundläggande 
strategier som kan användas för att etablera en kraftfull position. Dessa strategier - och 
deras olika kombinationer – beskrivs nedan, tillsammans med fördelar och nackdelar med 
att använda dem i olika situationer. (Temporal, 1999) 
 
Kännetecken och attribut 
Med denna strategi är fokus på de karaktärsdragen hos företaget eller produkten som kan 
användas för att kommunicera någonting som särskiljer sig, är bättre, eller både och. 
Bilindustrin är en typisk användare av denna strategi. Volvo har i många år positionerat 
sina bilar som de säkraste på vägarna. Faktiskt är det så att Volvo virtuellt äger 
karaktärsdraget ’säkerhet’ i folks medvetande. (Temporal, 1999) 
 
Fördelar 
En fördel med denna strategi är att kännetecknet eller attributen kan ’ägas’ under en lång 
tid, som i exemplet med Volvo. Omvänt kan även företagsassociationen med attributen 
vara under en kort tidsperiod. I båda fallen kan det hjälpa att skapa en marknadsdel 
snabbt, speciellt om produkten är först på marknaden med ett nytt utmärkande 
kännetecken eller attribut. (Temporal, 1999) 
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Nackdelar 
Verkligt unika kännetecken och attribut är svårt att säkra nu för tiden, och de kan 
kopieras förr eller senare (med ökande snabbhet som teknisk fördel), vilket leder till 
avvittring av marknadsdelsvinsten. Teknologiska förändringar försvårar denna strategi 
genom att påverka med vilken hastighet produkter kan kopieras, och på så sätt minska 
livscyklerna. Slutligen kan det starka ’ägandet’ av ett kännetecken bli något av en 
kvarnsten runt företagets nacke om det är önskvärt att byta positionering. (Temporal, 
1999) 
 
Fördelar 
Denna strategi tar kännetecknen och attribut till nästa nivå genom att beskriva vilka 
fördelar kunden kommer att erhålla som resultat. Fördelspositioneringsstrategin svarar på 
frågan kunder ofta har i sitt medvetande ”vad får jag ut av det?”, säkerhetskännetecknen i 
en bil betyder exempelvis skydd. (Temporal, 1999) 
 
Fördelar 
Denna strategi gör ett företag och dess produkter mer tilltalande genom att tillåta 
människor att tydligt se vad kännetecknen faktiskt betyder. Precis som känneteckens-
positionering kan fördelspositionering etablerar kortvariga konkurrensfördelar, och kan 
leda till större marknadsandel och snabba vinster. (Temporal, 1999) 
 
Nackdelar 
Precis som känneteckensstrategin kan den vara något kortlivad, och vad som är en 
konkurrensfördel idag är en del av den grundläggande produkten imorgon. Det baseras 
runt unika försäljningsförslag konceptet, vilket är sårbart för enkel kopiering, 
vidareutveckling, och tekniska innovationer. Temporal (1999) 
 
Problemlösning 
Detta är en annan brett använd och ofta effektiv positioneringsstrategi. Den baseras på 
kunskapen att kunder nödvändigtvis inte vill ha en produkt eller tjänst av sig själv, utan 
en lösning på ett problem de har som de tror att produkten eller företaget kan 
tillhandahålla. Exempelvis erbjuder nikotinplåster en lösning till problemet med rökning. 
(Temporal, 1999) 
 
Fördelar 
Problem har alltid haft en känslomässig betydelse eller verkan på kunden, vilket gör att 
detta är en användbar strategi på så sätt att den bygger in känslorna av upplevda fördelar. 
Lösa människors problem hjälper också företag att utveckla förtroendegivande relationer 
med kunder. (Temporal, 1999) 
 
Nackdelar 
Andra konkurrenter kan också lösa samma problem som kunden har, kanske till och med 
en förbättring av lösningen. Denna strategi kan därför behöva förstärkning från andra. 
Den kritiska punkten kommer när ett företag använder sig av lösningstaktiken utan att 
leverera någon fungerande lösning. (Temporal, 1999) 
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Göra anspråk på första platsen 
Om du kan rättfärdiga denna positioneringsstrategi för din produkt, tjänst, eller företag, 
kan det bli en permanent värdekälla i utvecklandet och upprätthållandet av dina 
varumärkesrelationer med kunder. Få företag kan hävda att de är nummer ett, men när de 
är först in på marknaden, speciellt i introduktionen av en revolutionerande ny produkt, 
glöms de sällan bort. (Temporal, 1999) 
 
Fördelar 
Du blir vitt ansedd som marknadsledare. Om du kan bibehålla konstant innovationsnivå 
kommer du att äga positionen. (Temporal, 1999) 
 
Nackdelar 
Det är svårt att bibehålla konstant innovationsnivå då detta kräver avsevärda forsknings- 
och utvecklingsinvesteringar. (Temporal, 1999) 
 
Anta konkurrensen 
Alla företag måste alltid vara medvetna om konkurrensen - vad den gör och vad den 
avser att göra. Det kan bli nödvändigt att ändra din position beroende på 
konkurrensstrategier. Konkurrensstrategier inom marknadsföring med avseende på 
positionering använder sig av militära paralleller för att skapa fyra typer av strategier: 
Försvarsstrategi är för marknadsledaren. Målet är att stärka den nuvarande positionen 
och blockera de konkurrenter som försöker komma nära. 
Offensiv strategi är för större aktörer, såsom andra eller tredje position på marknaden. 
Den siktar på att attackera marknadsledarens svaga punkter. 
Flankerande strategi undviker direkt konfrontation med marknadsledaren men försöker 
att skapa positioner i närheten där den kan addera värde till marknadssegmentet med 
produkter som knappt skiljer sig från ledaren. 
Gerillastrategi passar små aktörer som vill plocka upp marknadssegment som är för små 
för de större aktörerna, men som ändå kan vara lönsamma. De letar efter kunders behov 
som inte är tillgodosedda av de större företagen. (Temporal, 1999) 
 
Fördelar 
Konkurrensstrategier tenderar att vara bättre vid positionering av företag än vid 
produkter. Företag har mer unika karaktärsdrag i form av personlighet, kultur, storlek, 
och visuell identitet som människor enklare kan associera till. (Temporal, 1999) 
 
Nackdelar 
Konkurrenspositionering kan inbjuda till hämnd, och i vissa länder förbjuder 
lagstiftningen det. Det kan leda till slösaktiga utgifter och generande publika incidenter. 
(Temporal, 1999) 
 
Företagets vitsord eller rykte 
Vissa företag förlitar sig på styrkan i företagsnamnet när de signerar produkter, vilket 
positionerar dem intill företagets andra varumärkens rykte. Detta kan vara en mycket 
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framgångsrik strategi, vilket har visats av bland annat Sony, Canon och Nestlé. 
(Temporal, 1999) 
 
Fördelar 
Styrkan i företagsnamnet kan bistå i stärkandet eller skapandet av en stark position även 
för en medelmåttig produkt. Coca-Cola´s nyare produkter är inget häpnadsväckande men 
det magiska företagsnamnet garanterar massiva säljsiffror. (Temporal, 1999) 
 
Nackdelar 
Denna positioneringsstrategi litar på att företaget är betrott och omtyckt över allt annat. 
Om företaget har en dålig period, har även produkten det, och positionen kan förlora sin 
trovärdighet. (Temporal, 1999) 
 
Användning: Tillfälle, tid, och applikationer 
Denna strategi vinner sitt värde utifrån det faktum att människor inte bara använder 
produkter på olika sätt, utan även vid olika tillfällen och vid olika tidpunkter. Exempelvis 
dricker man oftast champagne för att fira något. Med överrensstämmande positionering 
kan ägandet bli totalt, och svårt för andra att attackera. (Temporal, 1999) 
 
Fördelar 
Varor och tjänster kan nå marknadspositioner som är enklare att försvara, och strategin är 
lika flexibel som produktens möjligheter för olika användningssituationer. Strategisk 
positionering längs den här vägen kan skapa användningsvanor, och på så sätt lojalitet 
mot varumärket. (Temporal, 1999) 
 
Nackdelar 
Ett potentiellt problem är att din produkt kan visa sig vara mindre effektiv än en 
konkurrents produkt, och om konkurrenten kan uppvisa bevis på detta kan han ta 
möjligheten att informera dina kunder om detta och ta över din position. (Temporal, 
1999) 
 
Målanvändare 
Positioneringsstrategin målanvändare är ett tydligt exempel på fokusering i 
marknadsföring, där företag väljer och lär känna sin målmarknad väl. Den kan vara 
särskilt effektiv i positionering av en allmän produkt för många olika kundgrupper. 
(Temporal, 1999) 
 
Fördelar 
Denna strategi är bra för att komma in på nischmarknader och försvara dem, och för att 
bygga starka kundrelationer. (Temporal, 1999) 
 
Nackdelar 
Strategin bygger på noggrann segmentering och således undersökning. Företag som inte 
förstår kundernas riktiga behov och önskemål får svårt att klara av denna strategi. 
(Temporal, 1999) 
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Strävan 
Strävande positionering kan användas på många sätt men de två vanligaste är följande: 
Status och prestige (relaterat till rikedom och framgång) 
Personlig förbättring (relaterat till icke-ekonomiska framgångar) 
I båda fallen bygger strategin på självuppfattning. De flesta individer har ett behov att 
uttrycka sig själva på ett eller annat sätt, att associera sig med företag eller varumärken 
som underlättar detta är till stor hjälp. (Temporal, 1999) 
 
Fördelar 
Strävande positionering är tydligt förbunden med känslor, och kan när det utförs på bra 
sätt vara en väldigt framgångsrik strategi. Det finns många fördelar med att locka både 
hjärtat och huvudet, eftersom positivt känslouppväckande kan snabba på köpbesluts-
processen. (Temporal, 1999) 
 
Nackdelar 
En av nackdelarna med strävande positionering är att den tilltalar inte alla. Många 
människor ser inte sig själva som vinnare, och vill inte heller vara det. Strategin kan även 
kopieras utan större besvär, eftersom den baseras på lockande till medvetandet i motsats 
till överlägsna produkter. (Temporal, 1999) 
 
Orsak 
Denna positioneringsstrategi är också förbunden med känslor, och fokuserar på 
människors hierarkiövertygelse och deras behov av att passa in. The Body Shop är ett bra 
exempel på detta då de hävdar att de aldrig testar sina produkter på djur, och anstränger 
sig för att skydda miljön på sin väg till framgång. (Temporal, 1999) 
 
Fördelar 
Den orsaksrelaterade positioneringen kan vara väldigt kraftfull om den används 
tillsammans med andra strategier beträffande applikationer, målanvändare och känslor. 
Om ett företaget konsekvent ansluter sig till en orsak, kan de på sikt bygga upp avsevärd 
kundlojalitet och varumärkesframgång. (Temporal, 1999) 
 
Nackdelar 
Ett problem med orsaksrelaterad positioneringsstrategi är att orsaker kan komma och gå 
med modet, och allmänhetens stöd kan variera över tiden. En viss orsak som välkomnas 
av vissa kan väcka anstöt hos andra, gayrörelsen är ett tydligt exempel på detta. 
(Temporal, 1999) 
 
Värde 
Värde är ofta relaterat till vad människor betalar men denna strategi har inte bara att göra 
med priset. Det finns två huvudelement av värdepositionering: 
Pris/kvalitet: Detta betyder värde för pengarna, en positionering som används av bland 
annat IKEA. 
Emotionellt värde: Detta är den association människor får när de äger, exempelvis, en 
Volkswagen Beetle. 
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Det går även att kombinera dessa två, MacDonald’s har gjort det genom att erbjuda 
kvalitet på maten, till lågt pris, och en rolig miljö för familj och barn. (Temporal, 1999) 
 
Fördelar 
Denna strategi kombinerar ofta de två elementen, och eftersom både elementen tilltalar 
en majoritet av konsumenterna kan den användas i många olika situationer. Få kunder 
kan motstå ett värde för pengarna förslag, speciellt om det backas upp med emotionell 
dragningskraft. (Temporal, 1999) 
 
Nackdelar 
Värdestrategin är bara framgångsrik om företaget kan upprätthålla en hög volym – låg 
kostnads situation. Det är därför inte ett passande alternativ för de som bygger ett 
varumärke baserat på prestige och status. (Temporal, 1999) 
 
Känslor 
Denna positioneringsstrategi kan existera på egen hand, men den används ofta som en 
överdragspositionering genom att addera värde och styrka till andra strategier. En vädjan 
till hjärtat kan stjälpa logisk och rationell analys. En kombination av rationella argument 
och känslomässig positionering kan vara mycket givande. (Temporal, 1999) 
 
Fördelar 
Känslomässiga positioneringsstrategier får människor att vilja ha saker. Känslor skapar 
behov, och när det kombineras med rationella strategier kan det vara mycket kraftfullt. 
(Temporal, 1999) 
 
Nackdelar 
Den känslomässiga strategin har svårt att få inflytande över de mer beräknande och 
noggrant planerande människorna på egen hand. Vid användandet av för mycket känslor 
kan kunderna uppleva produkten som ogynnsam. (Temporal, 1999) 
 
Personlighet 
Positionering baserad på personlighet kan vara extremt effektiv, och används ofta av 
företag för att bygga varumärken i världsklass. Idén med denna strategi är att bygga in 
vissa personliga karaktärsdrag som målmarknaden tycker är attraktiva i produkten eller 
företaget, som sedan kan framhävas som en del av dess identitet. Personlighetsdragen 
som kan användas är bland annat: Modern, Innovativ, Självständig, Stark, Erfaren, 
Framgångsrik och många många fler. (Temporal, 1999) 
 
Fördelar 
Människor är väldigt mottagliga för personlighetsstrategin, och i kombination med andra 
kan den producera stora marknadsdelar, lojalitet och lönsamhet. Den talar om på vilket 
sätt företaget eller produkten är unik och skiljer sig från andra på ett motiverande sätt, 
vilket ger kunderna en stark anledning till att vilja associeras med dig. (Temporal, 1999) 
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Nackdelar 
Personlighetspositionering litar på en mycket tydlig förståelse av målmarknaden, och 
stora investeringar kan behövas för att försäkra att kunderna upplever en konsekvent 
personlighet vid alla tillfällen. (Temporal, 1999) 
 
Öka kraften genom att kombinera positioneringsstrategier 
Temporal (1999) skriver att vissa organisationer beslutar att använda en strategi i sina 
försök att förändra eller handha kundupplevelser, såsom IBM gör med sin problem-
lösningsval. Positioneringsstrategier kan kombineras på en mängd sätt för att maximera 
lockelsen på ett övertygandet sätt. Ett exempel på detta är från Nike sportskor, ett av 
världens mest beundrade varumärken. Kännetecken och attribut används tillsammans 
med fördelen av förbättrad prestation, och är förbundet med strävan av att bli en 
framgångsrik atlet. Alla dessa kombineras med känslor i reklamen och slogans som siktar 
in sig på olika målanvändare. (Temporal, 1999) 
 
Fånga hjärta och sinne med strategisk positionering 
Vilken strategi som än väljs är nyckeln till strategisk positionering att fånga människors 
hjärta och sinne genom att tilltala både rationella och emotionella sidor av deras 
psykologiska karaktär. Vi föds alla utrustade med två sidor av hjärnan, vilka fungerar på 
olika sätt. Den vänstra hjärnhalvan berör logik, rationellt och numerärt beräknande, och 
den högra halvan behandlar kreativitet, intuition, drömmar, sinnena och känslor. För att 
verkligen beröra både hjärta och sinne behöver du fånga uppmärksamheten hos båda 
sidorna. Detta är målet med strategisk positionering. (Temporal, 1999) 
 
Punkter att komma ihåg vid valet av en positioneringsstrategi 
Temporal (1999) skriver att vilken strategi eller kombination av strategier företaget 
slutligen än väljer finns det vissa punkter som bör kommas ihåg: 

• Positionen måste vara framträdande eller viktig för målmarknaden du försöker att 
nå och påverka. 

• Positionen måste vara baserad på riktiga styrkor. Hävda saker som inte kan 
förverkligas kan orsaka enorma pålitlighetsförluster. 

• Positionen måste återkasta någon form av konkurrensmässigt övertag. Meningen 
med positionering är att informera och övertyga människor att du är annorlunda 
och bättre än dina konkurrenter. 

• Positionen måste vara möjlig att kommunicera på ett enkelt sätt, så att alla kan 
förstå det riktiga meddelandet och bli motiverade. Målet med positioneringen är 
att uppmuntra till ett beslut hos målmarknaden, så all kommunikation måste 
skapas med detta i baktanke. (Temporal, 1999) 
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Kosnik (1989) nämner ett antal olika sätt att skapa en positionering, vilket kan ses i 
tabellen nedan. 
 
Ledare inom område Förklaring 
Marknadsandelar Den Största 
Kvalitet De bästa/mest pålitliga varor och tjänster 
Service  Den mest ansvarsfulla när kunder har problem 
Teknologi Först att utveckla ny teknologi 
Innovation Den mest kreativa i användandet av det 
Flexibilitet Den mest anpassningsbara 
Relation Den mest engagerade för kundens framgång 
Prestige Den mest exklusiva 
Kunskap Bäst funktionell, industri eller teknisk expertis 
Global Bäst positionerad för att serva världsmarknaden 
Fyndpris Det lägsta priset 
Värde Mest värde för pengarna 
Tabell 2.1 - Företags möjliga positioneringsstrategier av Kosnik (1989) 
 
Kotler (1999) menar att företag behöver göra mer än att skapa en bred positionering för 
att uttrycka en mer konkret fördel och orsak att köpa. Många företag använder en stark 
fördel i reklamen. Av dessa är många mycket lika eller lika de som Kosnik (1989) anger. 
Kotler (1999) nämner följande sätt att utrycka sig:  
 

• Bästa kvalitet 
• Bästa prestanda 
• Mest pålitlig 
• Mest hållbar 
• Säkrast 
• Snabbast 
• Mest för pengarna 
• Lägsta pris 
• Mest prestigefylld 
• Bäst design eller utformning 
• Lättast att använda 
• Mest praktisk 

 
På bilmarknaden har Mercedes enligt detta den ”mest prestigefyllda” positioneringen, 
BMW har positioneringen ”bästa (köregenskaps)prestanda” och Volvo har 
positioneringen som ”säkrast”. (Kotler, 1999) 
 
Volvo är enligt Kotler (1999) intressant genom att företaget har insett att det i alla länder 
i världen finns en del bilköpare som ger säkerheten högsta prioritet. I och med att de 
upptäckte denna globala nisch, kan Volvo sälja sina bilar över hela världen. Volvo har 
lagt till en annan fördelspositioneringen till sin bil, nämligen att de påstår att den är en av 
de mest långlivade bilarna. De använder denna andra position i länder som Mexiko, där 
bilköparen bryr sig mer om bilens livslängd än om säkerheten. Vissa företag har till och 
med en tredje fördelspositionering. Smith Kline Beecham marknadsför sin tandkräm 
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Aquafresh med tre fördelar: skydd mot karies, förbättrad andedräkt, och vitare tänder. 
Tandkrämen kommer ut ur tuben i tre färger, var och en antyder och ger sin fördel. 
Beecham vill att deras varumärke Aquafresh ska fungera ”flersegmenterat”, vilket 
innebär att den attraherar tre segment istället för ett. (Kotler, 1999) 
 
Kotler (1999) påpekar att när man letar efter en specifik positionering, bör affärs-
avdelningen överväga följande möjliga källor: 

• Attributpositionering: Företaget positionerar sig självt som ett attribut eller ett 
kännetecken. Ett bryggeri försäkrar att de är det äldsta bryggeriet, ett hotell 
beskriver sig självt som stadens högsta hotell. Positionering med ett kännetecken 
är vanligtvis ett svagt val eftersom det inte pekar på någon påtaglig fördel. 

• Fördelspositionering: Produkten lovar en fördel. Volvo hävdar att de har en 
säkrare bil. Marknadsförare arbetar främst med fördelspositionering. 

• Tillämpningspositionering: Produkten positioneras som den bästa inom en viss 
applikation. Nike skulle kunna beskriva ett par av sina skor som det bästa när man 
springer och ett annat par som det bästa när man spelar basket. 

• Användarpositionering: Produkten positioneras efter en målanvändargrupp. Apple 
beskriver sina datorer och sin programvara som det bästa för grafisk design. Sun 
Microsystems beskriver sina arbetsstationer som de bästa för designingenjörer. 

• Konkurrentpositionering: Produkten visar hur den är överlägsen eller annorlunda 
gentemot en konkurrents produkt. Avis beskriver sig som ett företag som 
”anstränger sig mer” (underförstått än Hertz). 7-Up kallade sig icke-colan. 

• Kategoripositionering: Företaget kan tänkas beskriva sig som marknadsledaren i 
sin kategori. Kodak betyder film, Xerox betyder kopieringsmaskiner. 

• Kvalitet/prisspositionering: Produkten positioneras på en viss nivå och i en viss 
prisklass. Chanel No.5 är positionerad som en produkt med hög kvalitet och högt 
pris. (Kotler, 1999) 

 
Företag måste enligt Kotler undvika följande misstag när de positionerar sitt varumärke: 

• Underpositionering: Att misslyckas med att presentera en stark central fördel eller 
orsak att köpa produkten. (Kotler, 1999) 

• Överpositionering: Att skapa en så snäv positionering att vissa potentiella kunder 
kanske förbiser varumärket. 

• Förvirrande positionering: Att hävda två eller fler fördelar som motsäger 
varandra. 

• Irrelevant positionering: Att hävda en fördel som få av de potentiella kunderna 
bryr sig om. 

• Tveksam positionering: Att hävda en fördel som folk kommer att tvivla på att 
företaget verkligen kan åstadkomma. (Kotler, 1999) 
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Att välja en position 
Vi har pratat om att välja en eller flera specifika fördelar som ett företag kan 
kommunicera om ett varumärke, utan att säga någonting om hur varumärket kommer att 
bli prissatt. Men kunder tänker i termer av värde för pengarna, vad de får för sitt inköp. 
Försäljaren måste positionera varumärket. Vi kan skilja mellan fem positioneringar. 
(Kotler, 1999) 
 
Mer för mer 
Kotler (1999) nämner att man kan alltid hitta företag som specialiserat sig på att tillverka 
den mest exklusiva versionen av en produkt och ta ut ett högt pris för att täcka sina högre 
kostnader. De kallas lyxvaror och dessa produkter hävdar att de har överlägset bättre 
kvalitet, hantverk, hållbarhet, prestanda eller stil. Exempelvis innefattas Mercedes bilar 
och Guccis kläder. Produkten är inte bara bra i sig själv, den ger dessutom ägaren 
prestige. Den blir en symbol för en mer förfinad livsstil, en exklusivare status. Ofta ligger 
prisskillnaden långt över den faktiska skillnaden i kvalitet. (Kotler, 1999) 
 
Författaren skriver att positioneringen överlever så länge som det finns rika köpare som 
inte är blyga för iögonfallande konsumtion eller som tycker att de ska stödja 
ansträngningarna från kvalitetsmedvetna tillverkare. Inom nästan alla kategorier av 
produkter och tjänster finns det en eller två säljare som erbjuder det ”bästa”. Man kan 
finna extremt dyra restauranger, hotell, kaffesorter, konjaksmärken osv. Man förvånas 
ständigt över nya konkurrenter på marknaden som sätter ett ovanligt högt pris, som en 
köksfläkt för 30 000 dollar eller en ny skotsk whiskey för 500 dollar. Haagen Dazs klev 
in som den mest ypperliga glassen och tog ut ett för glass aldrig skådat pris. Vissa 
kubanska cigarrer är otroligt dyra. Rent generellt bör ett företag vara uppmärksamt på 
möjligheten att introducera ett ”mycket mer för pengarna”-varumärke inom vilken 
underutvecklad produktkategori som helst. (Kotler, 1999) 
 
Men Kotler (1999) påpekar att ”mer för mer”-varumärken är sårbara. De öppnar ofta 
dörren för imitatörer som hävdar att de har samma kvalitet till ett lägre pris. Lyxvaror 
löper också en risk under ekonomiska motgångar när köparna blir mer försiktiga med 
sina utgifter. (Kotler, 1999) 
 
Mer för samma 
Kotler (1999) skriver att företag har lyckats konkurrera med ett ”mer för mer”-varumärke 
genom att introducera ett varumärke som man hävdar har en likvärdig kvalitet men ett 
avsevärt mycket lägre pris. Toyota introducerade sin Lexusmodell med ”mer för samma”-
positioneringen. Deras rubrik löd: ”Det är kanske första gången som bytet av en bil för 72 
000 dollar till en för 36 000 dollar kan kallas att byta upp sig.” De visade den höga 
kvaliteten på deras nya Lexus på många olika sätt: genom att hänföra motorjournalister i 
vecko- och dagspress, med hjälp av en vida spridd videokassett med Mercedes och Lexus 
sida vid sida som visade Lexus överlägsna kvalitet. Man gav även bevis på att 
Lexusåterförsäljarna erbjöd ett bättre köp än Mercedesåterförsäljarna. Det slutade med att 
många Mercedesägare i USA köpte en Lexus nästa gång. Sedan dess har Lexus 
återköpsnivå legat på 60 procent, dubbelt så högt som genomsnittet. (Kotler, 1999) 
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Samma för mindre 
Kotler (1999) nämner att det verkar som om alla blir glada när de kan köpa en välkänd 
produkt eller ett välkänt varumärke under det normala priset. Allting verkar finnas 
tillgängligt till ett lägre pris i vissa lågprisbutiker. Idag handlar många på Internet för att 
få lägsta pris på bilar, datorer och andra varor. Lågprisvaruhus påstår inte att de har en 
överlägsen produkt, utan de kan erbjuda välkända varumärken till ett avsevärt lägre pris, 
grundat på en överlägsen inköpsförmåga. Många datortillverkares framgångar ligger 
enligt Kotler i att klona den marknadsledande originalprodukten, som IBM eller Apple, 
och sälja sitt okända klonade varumärke 20-30 procent billigare. (Kotler, 1999) 
 
Mindre för mycket mindre 
Enligt Kotler (1999) finns de som klagar på att vissa tillverkare och tjänsteföretag 
tillhandahåller mer än vad kunderna efterfrågar och att kunderna fortfarande måste betala 
ett högre pris. På ett hotell kan man säga ”ta bort tv:n och ta mindre betalt”, eller till ett 
flygbolag ”strunta i maten och ta mindre betalt”. Folk köper videobandspelare som de 
kan spela upp videoband och spela in tv-program med, men de flesta vet inte hur man 
spelar in. Det finns en marknad för billigare videoapparater med färre finesser. (Kotler, 
1999) 
 
Författaren påpekar att säljaren därför har en möjlighet att ta sig in på marknaden med ett 
”mindre för mycket mindre”-erbjudande. Det finns hotell i Tokyo som inte hyr ut rum 
utan bara sovplatser avsevärt under normala hotellpriset. Soutwest Airlines, USAs mest 
vinstgivande flygbolag, tar ut ett avsevärt lägre pris eftersom de inte serverar någon mat, 
inte reserverar platser, inte använder resebyråer och inte för över bagage till andra 
flygbolag. (Kotler, 1999) 
 
Mer för mindre 
Kotler (1999) skriver att den vinnande värdepositioneringen skulle självfallet vara att 
erbjuda ”mer för mindre”. Detta är attraktionskraften hos mycket framgångsrika 
butikskedjor. Ett exempel är Toys ’R’ Us, som erbjuder det största utbudet av leksaker till 
de lägsta priserna. Storsäljande varuhus gör liknande anspråk: om man går in i en Wal-
Mart-affär, möts man av vänlig personal, ser snyggt upplagda varor, välkända 
märkesvaror, finner alltid lågpriserbjudanden, generösa återköpsvillkor och när man går 
därifrån har man en känsla av att Wal-Mart är en plats där man kan få mer för mindre. 
(Kotler, 1999) 
  
Vidare påpekar författaren att till slut är det ändå så att varje varumärke måste finna en 
värdedepositioneringsstrategi som passar dess tänkta marknad. ”Mer för mer” attraherar 
sin marknad och ”mindre för mycket mindre” sin. Den enda värdepositioneringen som 
alltid misslyckas är ”mindre för mer”. Här känner sig kunden till sist alltid lurad, berättar 
det för andra och varumärket försvinner snabbt från marknaden. (Kotler, 1999) 
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2.2.5 Steg 5 – Testa positioneringen 
I detta steg måste de möjliga positionerna du tänkt dig testas på målgruppen. Målet är att 
förstå inte bara om de tycker om det de såg eller hörde, utan även om de kommer att köpa 
det. Svaret du får från de människor du frågar måste visa att de skulle besluta sig för att 
röra sig mot dig och ifrån dina konkurrenter. (Temporal, 1999) 
 
Enligt Hayes et al. (1996) är detta stegets syfte att finna svagheter i den föreslagna 
positioneringen och att förutse konkurrenternas svar/motaktioner samt att agera och att 
säkerhetsställa att man effektivt kan kommunicera/få ut positioneringen. Vidare säger de 
att detta steg helst skall resultera i en lista på svagheter i positioneringen du vill uppnå, 
för att på så sätt kunna förutse och veta hur dina huvudkonkurrenter kommer att agera 
och om man kommer att kunna uppnå den önskvärda positionen. (Hayes et al., 1996) 
 
Hayes et al. (1996) ser detta steg som ett ypperligt sätt att sänka din egen karriär, men det 
är ytterst viktigt. Vid denna tidpunkt har du mest troligt fått igång företaget och de 
anställda att jobba för visionen. Ställ dig nu upp och visa alla svagheter, men glöm för all 
del inte att berätta för dina medarbetare att det är bättre att få reda på dessa internt än från 
en kund eller konkurrent. Givetvis beror din förmåga på att förutspå konkurrenternas 
agerande på hur bra du förstår dig på dem. Om du inte vet hur konkurrenterna arbetar 
kommer du inte att kunna förutspå vad de kommer att göra.  Du har antagligen spenderat 
mycket tid på att utveckla positioneringen och du kommer att lägga ner mycket pengar 
för att få ut det. Försäkra dig om att det fungerar innan du börjar.  (Hayes et al., 1996) 
 
I detta steg beskriver Hayes et al. (1996) en rad olika sätt att gå till väga. Ett sätt är att 
låtsas att du är en produktchef för en av dina huvudkonkurrenter. Din uppgift är att 
förbereda en marknadsföringsåtgärd för en ny produkt. Med den kunskap du besitter om 
båda företagen – kunskap, kännedom, preferenser, distribution, etcetera – kom på hur du 
skulle agera. Leta efter svagheter i produkten, säljstyrkan, supportpersonalen, garantin, 
företagets stabilitet – alla tänkbara aspekter som du kan komma på. Låtsas sedan att du är 
en särskilt jobbig köpare som tycker om att spela ut leverantörerna mot varandra. Låt en 
av dina kollegor spela rollen som säljare, då han försöker sälja produkten, anmärk på 
varje svaghet, riktig eller påhittad som du kan komma på. Gör en lista på hur säljaren 
reagerar på varje anmärkning. Efter att ha gjort dessa övningar, så har du en lista på 
möjliga svagheter. Om det finns några allvarliga svagheter, bör du överväga att 
omformulera positioneringen för att kunna skydda dig själv. Om du inte kan skydda dig 
eller att du inte tycker att en svaghet är så allvarlig för att behöva modifiera 
positioneringen, gör då en lista med svar på varje svaghet. Dina säljare kommer att 
behöva dessa för att kunna överleva framför kunderna och du kommer att behöva dem för 
att kunna överleva dina säljare. (Hayes et al., 1996) 
 
 
 
Hayes et al. (1996) listar sex olika sätt/tekniker att testa positioneringen. Noggrannheten 
ökar då man utför test ett till sex, men det blir även mycket dyrare. Även om företaget är 
rikt och har råd gör dem i ordning. Om du gör de som är gratis (1+2) och de billiga (3+4) 
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först kommer de dyra testerna (5+6) att gå mycket snabbare och bli mer 
noggranna/korrekta.  
 
Recensera dig själv: Om du kan titta på din produkt och marknaden objektivt kommer en 
recension av ditt eget företag vara hjälpsamt. Om du dock inte kan vara objektiv finns det 
stor risk att detta kommer leda dig åt helt fel håll. (Hayes et al., 1996) 
 
Kompisrecension: Detta kan resultera i en analys som är mycket mer objektiv än den då 
man recenserar sig själv, och den är fortfarande gratis. Testa din positionering på dina 
vänner (och alla andra som kan ge intelligent feedback). Be dem berätta om vad de tyckte 
och vilka intryck de fick. Gå sedan igenom positioneringsprocessen från steg ett och 
förklara vad du gör i varje steg. Dina kollegor (vänner) kan kontrollera ditt utförande och 
logik av dina slutsatser. (Hayes et al., 1996) 
 
Säljstyrkeutvärdering: Denna teknik kan hjälpa dig på tre sätt, till att börja med har 
försäljningspersonal och distributionspersonal bra koll på marknaden och de vet vad 
kunderna säger. De vet ofta vad konkurrenterna säger också. Dessa personer kan ge dig 
en bra hint om hur meddelandet kommer att te sig på marknaden. Sedan är 
försäljningspersonalen ansvarig för att meddelandet kommer fram till kunderna. Se om de 
kan hjälpa till att förstärka positioneringen och om de känner sig bekväma med detta. Det 
är alltid en god ide att låta försäljningskanalen vara med och ta besluten som kraftigt 
påverkar deras arbete. Det är dock sant att svar från försäljningspersonalen ofta är 
förutfattade, det finns dock inte någon som helst mening att inte lyssna på dem, då de ofta 
har unika och värdefulla förslag. Kom dock ihåg att du bara får säljstyrkans bedömning 
och inte en generell marknadsundersökning. Använd data från säljstyrkan att kolla upp 
annan testdata. (Hayes et al., 1996) 
 
Kundfokusgrupper: Detta är ett mycket bra sätt att kolla upp positiva och negativa 
associationer med positioneringen. Det är även ett bra sätt att utvärdera alternativa 
positioneringar, om man har några. Kom bara ihåg att även om det är ett bra sätt att 
identifiera påverkande faktorer går det inte att utvärdera i vilken utsträckning dessa är 
viktiga. Hur som helst är det ett bra sätt att ta reda på vad som händer inuti personers 
huvuden. Fokusgrupper är dock inte riskfritt, då du kommer introducera en produkt till en 
liten grupp av människor. Om hemlighet är av yttersta vikt, ta då detta i akt då du 
funderar om det är värt mot den insikt du kan ta del av och glöm inte att skriva 
sekretessavtal. (Hayes et al., 1996) 
 
Kundvalsmodellering: Här byter vi ut den kvalitativa testningen mot en kvantitativ. 
Kundvalsmodellering simulerar försäljning och inköp av produkter, både riktiga och 
påhittade. Metoden är dock inte billig eller 100 % pålitlig. Att köpa ett 100 000 dollar 
system i en 60 sekunders marknadsstudie är mycket lättare än i verkligheten. Men trots 
dessa svagheter är det enda sättet att snabbt testmarknadsföra produkten och få 
kvantitativa resultat för positioneringsalternativen. (Hayes et al., 1996) 
 
Testmarknadsföring: Om du har pengarna, tiden och omständigheterna för 
testmarknadsföring är du troligtvis i en minoritet. Författarna misstänker att vid 
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framställning av industriella och tekniska produkter är framställningskostnaden långt 
större än marknadsföringskostnaderna. När produkten är klar finns det inte några pengar 
kvar till test marknadsföring. Om du ska testmarknadsföra en produkt, försök att bedöma 
inverkan av positioneringen. Om resultaten är goda är positioneringen troligen bra, om 
inte är det kanske positioneringen det är fel på. (Hayes et al., 1996) 
 
Hjälp till testerna 
Hayes et al. (1996) beskriver nedan ett antal kriterier som man kan använda då man 
utvärdera positioneringen vid självrecension, kompisrecension eller säljstyrkefokus-
grupper: 
 
Används verkligen kundens syn? 
Kolla efter att din lösning beskrivs på samma sätt som kunden beskriver lösningen av 
hans/hennes problem. (Hayes et al., 1996) 
 
Är det lätt att förstå? 
När du sitter på ditt kontor och förklarar positioneringen till en kollega kan du ta så 
mycket tid du vill och förklara det på många olika sätt. Men om du positionerar ett fordon 
(en reklambild, försäljningsrepresentation etcetera) är du ute på marknaden och har då 
bara begränsad tid att få fram ditt budskap. (Hayes et al., 1996) 
 
Täcker den allt det värde som du kan ge? 
Enligt författarna är dessa de fyra viktiga områdena: 
Personerna som designar produkten måste veta varför de gör det. De måste ha samma 
vision som du har. Det andra området är din säljkanal. Säljpersonal och distributörer 
bygger ofta sina presentationer och diskussioner runt ditt budskap, så var noga med att 
den historia du berättar är komplett och relevant. För det tredje så finns pressen, konsulter 
och vem annan som helst som kan vara en mellanhand för ditt meddelande. Det fjärde 
och sista området är kunderna, om de inte vet varför du skapat produkten kommer de inte 
bli allt för upphetsade. (Hayes et al., 1996) 
 
Är det strategisk kompatibelt? 
Om din positionering för produkten stöder företagets övergripande strategi kommer det 
att vara mycket lättare att uppnå den önskade marknadspositionen. Men om den inte gör 
det kommer det att bli svårt på grund av två saker: du kan inte åka snålskjuts på 
företagets image och det kommer att gå åt tid och arbete varför det inte synkar. (Hayes et 
al., 1996) 
 
Är det kulturellt acceptabelt? 
Kommer personer i företaget känna sig bekväma då positioneringen implementeras? 
Passar positioneringen in i din ledarstil? (Hayes et al., 1996) 
 
Är det ärligt? 
Det betyder mer än att vara ärlig mot kunderna, det betyder också att vara ärlig mot sig 
själv. Föreställ dig att du säljer produkten till din mamma, är då den valda 
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positioneringen ärlig? Om ni båda två känner er trygga med det är det troligen mycket 
bra. (Hayes et al., 1996) 
 
Går det att marknadsföra? 
Kan man bygga bra marknadsföring runt positioneringen? (Om positioneringen är suddig 
så kommer detta att märkas här). Försök att göra ett par olika marknadsföringsverktyg 
(Reklam, broschyrer, säljträning etcetera) som är baserade på positioneringen. Enligt 
Hayes et al. (1996) bör dessa kriterier användas för att se om din idé är marknadsförbar: 
 

• Kan du skapa ett logiskt säljförslag? 
• Kan du förklara mervärdet med produkten snabbt? 
• Kan du lägga tyngdpunkten på lösningen och inte dess leverantör? 
• Kan du bygga en ”headline” eller grafisk bild som är i ögonfallande.  
• Kan du förklara fördelarna till de olika köpinfluenserna (ekonomisk köpare, 

tekniska köpare, agenter, slutanvändare). 
• Kan du säga något originellt om produktens fördelar? 

 
Få ut ditt meddelande 
Vidare skriver författarna att nu när du har ett positioneringskoncept, hur får du då ut ditt 
meddelande? Det finns enligt Hayes et al. (1996) många sätt men istället ger de en lista 
över de personer som bör ta del av positionerings konceptet. I fallet med personer som till 
exempel företagets anställda, distributörer eller konsulter, gör mer än bara ge dem 
meddelandet; gör så att de använder positionerings konceptet till deras ”guiding light”: 
 
Ingenjörerna 
Designarna 
Programmerarna 
Forskarna 
Finans och redovisningspersonerna 
Alla som är involverade med marknadsföring 
Alla inom försäljningen 
Alla inom kundsupporten 
Applikationsingenjörerna 
All chefer som är inblandade 
Reportrar och författare 
Redaktörer och utgivare 
Konsulter 
Reklambyråer 
PR-gruppen 
Andra divisioner på ditt företag 
Nuvarande kunder 
Potentiella kunder 
 
Detta kommer att hålla dig upptaget i en längre tid. Det verkar som om det är mycket 
jobb för att utveckla en liten mening. Men allting du gör – från utvecklande av produkten 
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till utformande av reklamen – kommer att vara mycket lättare då man har ett 
positioneringskoncept. (Hayes et al. 1996) 

2.2.6 Steg 6 – Implementera positioneringen 
Nu måste du enligt Temporal (1999), besluta vilket det bästa sättet att förmedla löftet om 
den nya positionen är, och innebörden detta kanske får i termer av företags och 
produktformuleringar och förändringar. Typiska frågor är: 
 
Behöver du utveckla en ny produkt eller anpassa existerande? 
Behöver du ändra din servicestandard? 
Behöver du förändra din visuella identitet eller produktförpackning? 
Behöver du ändra ditt varumärke eller personlighet? 
Behöver du förändra din företagskultur eller personlighet? 
Behöver du anpassa din prissättning eller distributionspolicies? 
Vad kommer att bli din kommunikationsstrategi när allt detta faller på plats? 
 
Nu kommer alla de nödvändiga förändringarna vara på plats så att den nya 
positioneringen kan lanseras. Vidare skriver Temoporal (1999) att medan de ovanstående 
förändringarna kommer på plats behöver du skapa en media-plan som kommer att 
kommunicera den nya positionen till målgruppen. Relevanta frågor är: 
 
Vilka kommunikationsmedier skall du använda? 
Integrerar planen reklam, promotion, direktmarknadsföring, sponsring, och public 
relations till konsekventa meddelanden med tillräcklig hög frekvens? 
Är kampanjerna tillräckligt varaktiga för att få effekt på uppfattning och image?  
Avspeglas personligheten tillräckligt starkt, konsekvent, och är den lämplig? 
Finns det bra balans för att tilltala både den rationella och den emotionella sidan av 
människors medvetanden? 
Hur förhåller sig kampanjerna till konkurrenternas? Är de annorlunda och bättre? 
Har kreativ reklam testats, och i så fall, blev provgruppen förtjust? 
Vet du hur du skall mäta effektiviteten av kampanjen? 
(Temporal, 1999) 
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Vid tjänster menar Dibb och Simkin (1992) att marknadsföringsmixmodellen med 4p 
(pris, produkt, plats och påverkan) inte räcker till, utan den utökade marknads-
föringsmixen som har 7 stycken Pn (pris, produkt, plats, påverkan, fysiska bevis , 
personer och processer) bör användas. Alla dessa 7Pn med dess huvudsakliga attribut 
finns i tabell 2.2 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell. 2.2 Den utökade marknadsföringsmixen 
 
Dibb och Simkin (1992) skriver att alla produkter och tjänster har en upplevd bild och 
urval av attribut som kunderna har i sitt sinne – produkten/tjänstens positionering. Ofta 
har denna position bara hänt eller något som blivit till för ändamålet över tiden. I en ideal 
marknadsföringsomgivning är positionering noggrant planerat. Inom tjänster är detta till 
och med mer och mer fallet. 
 
Företag måste enlig Dibbs och Simkin (1992), undersöka sina marknader, fastställa 
strukturen och läggningen hos marknadssegmenten. Då företaget bestämt 
marknadsföringsmix för valda segment måste företaget välja hur och var i dessa segment 
man skall gå till väga.  

Produkt 
Utbud 
Kvalitetsnivå 
Varumärkesnamn 
Service 
Garanti 
Eftersäljssupport 
 

Pris 
Nivå 
Rabatter 
Avdrag 
Betalningsvillkor 
Upplevt kundvärde 
Kvalitet/Pris 
Differentiering 
 

Påverkan 
Public relations/publicitet 
Marknadsföring 
Personlig försäljning 
Försäljningsgynnande 
aktiviteter 
Direkt reklam 
Telefonförsäljning 
Sponsring 

Plats 
Lokalisering 
Tillgänglighet 
Distributionskanaler 
Distributionstäckning 
 
 

Process 
Policy 
Procedurer 
Mekanisering 
Anställdas beslutanderätt 
Kundinvolvering 
Kundledning 
Aktiviteternas flöde 

Personer 
Personal: 
Träning 
Beslutanderätt 
Engagemang 
Incitament 
Uppträdande 
Attityd 
Personligt beteende 
 

 
Andra kunders: 
Beteende 
Inblandning 
Attityder 
Kommunikation 
Utbildning/uppmärksamhet 
Kunder/kundkontakt 

Fysiska bevis (Physical) 
Omgivning 
  Inredningen 
  Färger 
  Layout 
  Bullernivå 
Främajande varor 
Konkreta bevis 
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Författarna nämner att för marknadsförare är positionering mest beroende av effektiv 
marknadsföringskommunikation: reklam och promotions. I verkligheten är 
positioneringen också påverkad av de andra delarna ur den utökade marknads-
föringsmixen. (Dibb och Simkin, 1992) 
 
Payne (1999) nämner vidare att hur ett företag och tjänst är positionerad behöver 
kommuniceras genom alla implicita och explicita interaktioner med kunder. Detta 
antyder att alla element av företaget, dess anställda, policies och image, behöver återge en 
likartad image som tillsammans förmedlar den önskade positionen till marknaden. Detta 
betyder att ett företag måste etablera en strategisk positioneringslinje, som går genom alla 
taktiska marknads och försäljningsaktiviteter. Detta är inte alltid fallet, och det finns ofta 
en konflikt mellan den önskade positionen och den som faktiskt blir förmedlat. Ett 
signifikant misslyckande av positioneringsstrategi inträffar när målmarknadssegmentet 
inte kan minnas ett tjänsteerbjudande och när tjänsten inte skiljer sig från konkurrenters. 
En framgångsrik positioneringsstrategi bör göra att tjänsten tydligt särskiljs genom 
finesser som är eftertraktade och viktiga för målmarknadssegmentet. Detta betyder att 
positioneringsstrategin bör undersökas då och då för att försäkra att den inte blir 
gammalmodig och att den fortfarande är relevant för målmarknadssegmentet. 
Marknadsmixen är nyckeln för att implementera en positioneringsstrategi. Marknads-
mixens urformning för att implementera positioneringen måste vara baserad på de 
framträdande nyckelattributen som är relevanta för målsegmentet. Dessa attribut bör 
identifieras i sammanhang med analysen av konkurrenter, vilkas positioner bör bedömas 
för att hitta deras sårbarhet. Marknadsmixens element utgör näst intill obegränsade 
möjligheter för positionering. Här ges en kort beskrivning av hur varje element kan stödja 
företagets positionering: (Payne, 1999) 
 
Tjänsten 
Själva produkten erbjuder avsevärda möjligheter att framföra positioneringen. (Payne, 
1999) 
 
Pris 
Återförsäljare och hotellkedjor är exempel på organisationer med bra förståelse för 
prisets roll, och associerad kvalitet, inom positionering. (Payne, 1999) 
 
Tjänstetillgänglihet och lokalisering (plats) 
Vissa banker positionerar sig som mer tillgängliga för kunderna. Detta uppnås med hjälp 
av teknologi – genom att göra bankomater mer åtkomliga, och även genom utökade 
öppettider. (Payne, 1999) 
 
Promotion 
Promotion och positionering är starkt bundna ihop eftersom det är annonsering och 
promotionprogram som kommunicerar positioneringen. Positioneringsteman eller 
’signaturer’ såsom följande kan hjälpa att förstärka den önskade positionen. (Payne, 
1999) 
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IBM - ’fast, reliable service, every customer, everyday, everytime’ 
 American Airlines – ‘we built an airline for the professional traveler’ 
 British Rail – ‘we’re getting there’ 
 Federal Express – ‘absolutely, positively overnight delivery’ 
 British Airlines – ‘the world’s favorite airline’ 
 Avis – ‘we try harder’ 
 
People 
De anställda är grundläggande för att framföra positioneringen. För att Avis skulle kunna 
framföra ’we try harder’ positioneringen behövde de försäkra sig om att varje anställd 
faktiskt ansträngde sig mer för att serva kunden. (Payne, 1999) 
 
Processer 
Processer är grundläggande för att framföra positioneringen. Om det uppstår långa köer i 
en bank eller en affär, eller en bankomat slutar att fungera, kan ingen mängd av 
kommunikation eller anställda släta över haveriet. (Payne, 1999) 
 
Kundservice 
Kundservice har stort inflytande över kundernas uppfattning. Det kan därför användas 
som ett vapen för att skapa konkurrensfördelar som är svåra att kopiera. Detta utgör en 
viktig del av skapandet av differentiering i företagets positioneringsstrategi. (Payne, 
1999) 
 
Positioneringen guidar därför utvecklingen av marknadsmixen. Alla elementen av 
marknadsmixen kan användas för att påverka kundens uppfattning och därigenom 
positioneringen av produkten eller hela företaget. Marknadsmixen kan användas för att 
utveckla en sammanhängande helhet som skapar positioneringen i kundens medvetande. 
(Payne, 1993) 
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3 Problemdiskussion 
Detta kapitel består av en problemdiskussion i ämnesområdet som utgår från syftet, vilket 
presenterades i kapitel 1.3 och sedan leder fram till examensarbetes forskningsfrågor. 
 
Enligt Temporal (1999) är de flesta positioneringar egentligen ompositioneringar, om du 
inte har ett nytt företag eller produkt som ingen har hört talas om ännu. Om företaget i 
nuläget redan är etablerat på marknaden, har människor redan en uppfattning om 
företaget. De huvudsakliga anledningarna till varför företag försöker ompositionera/ 
positionera sig själva eller sina produkter är enligt Temporal (1999) av åtta olika typer. 
Dessa är: Dålig eller gammalmodig image, Luddig, oklar image, Förändring i 
målmarknaden eller deras behov och önskemål, Förändring i strategiska riktningar, Ny 
eller förändrad företagpersonlighet/identitet, Förändring i konkurrents positionering eller 
nya konkurrenter, Plötslig händelse och Återupptäckande av förlorat värde. 
 
Utifrån ovanstående diskussion kommer den första forskningsfrågan att vara enligt 
följande: 
   
Hur kan anledningarna till positionering i industriella tjänsteföretag beskrivas? 
 
Vårt val av definition av positionering är den enligt Zindelin och Brendelöw (2001), vilka 
menar att: 
 

”Positionering är en process för att begrunda och bibehålla en distinktiv plats och 
bild på marknaden för en organisation och/eller dess individuella 
produkterbjudanden så att målmarknaden förstår och uppskattar vad 
organisationen står för, i förhållande till konkurrenter.” 

 
I vår valda defintion av positionering, nämner Zindelin och Brendelöw (2001) att de ser 
positionering som en process, även Payne (1993), Temporal (1999), Hayes, Jenster och 
Aaby (1996) och Doyle och Saunders (1985) anser detta. De sist nämnda författarna har 
en sjustegsmodell. Denna modell är dock ett par år gammal och ses mer som en 
grundtanke att utgå från än en fullvärdig modell. Flera andra modeller har efter det 
utvecklats, bland annat har Dovel (1990) refererad till i Kafalatis et al (2000) utvecklat en 
åtta-stegs positioneringsprocess, vilken sedan finns som en marginellt modifierad version 
av Hayes et al., (1996). Andra befintliga modeller är den som Payne (1993) beskriver 
som består av fem steg och Temporal (1999) som har en process med åtta steg.  
 
Hayes et al. (1996) anser att det första steget i processen bör vara att man inser hur 
verkligheten ser ut. Med det menar Hayes et al. (1996) att man skall undersöka företagets 
position samt att till exempel identifiera teknologiska (Unix = seriösa andvändare) och 
sociala och geografiska stereotyper/positioner (Schweiz = precision). Hayes et al (1996) 
menar att du inte kommer att positionera dig i ett vakuum och att du knappast har full 
kontroll över processen. Därför är det viktigt att utföra dessa saker innan man går vidare. 
 
Nästa steg består av att på ett eller annat sätt identifiera målkunderna samt vad de bryr sig 
om. Detta tycker alla författarna Payne (1999), Doyle och Saunders (1986) och Hayes et 
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al. (1996), om än de har lite olika tillvägagångssätt har alla samma mål att helt enkelt 
undersöka vad kunden efterfrågar och vilka segment som kan vara attraktiva. Hayes et al. 
(1996) menar att göra en begreppsmässig karta är ett bra sätt. 
 
Att sedan identifiera vart man har sina konkurrenter är enligt Payne (1993) och Hayes et 
al. (1996) nästa steg i processen. Även här tycker Hayes et al. (1996) att en 
begreppsmässig karta är ett bra sätt, medans Payne (1993) har ett liknande sätt vilket han 
kallar för en positioneringskarta. 
 
När alla dessa steg gjorts är det äntligen dags att välja den positionen man själv vill 
besitta. Det finns här en rad olika sätt och strategiska alternativ att välja på, vilka 
strategier som finns och vad de bör fokusera på varierar beroende på vilken författare 
som man läser. Ries och Trout (1985) nämner att det finns tre olika alternativ på 
strategier vid positionering. Det första alternativet är att stärka sin egen position i 
kundernas medvetande. Det andra alternativet är att inta en ledig position. Det tredje och 
sista alternativet är att de-positionera, vilket innebär att framhäva sig själv bättre 
gentemot andra eller att påpeka styrkor hos sig själv som konkurrenterna saknar.  
 
Payne (1993) listar tolv olika strategier att positionerna ett företag. Dessa är ledare inom 
marknadsandelar, kvalitet, service, teknologi, innovation, flexibilitet, relation, prestige, 
kunskap, global, fyndpris och värde. Dessa är mycket snarlika om man jämför med 
Kosnik (1989) tolv specifika konkreta fördelar, vilka bör användas vid positionerings- 
arbetet. Kotler (1999) menar att det finns fem olika sätt att positionera sig och dessa 
kallar han mer för mer, mer för samma, samma för mindre, mindre för mycket och 
mindre för mindre. 
 
Vidare listar Temporal (1999) tretton olika strategier som kan användas vid positionering. 
De strategier som han presenterar är: kännetecken och attribut, fördelar, problemlösning, 
göra anspråk på första platsen, anta konkurrensen, företagets vitsord eller rykte, 
användning av tillfälle tid och applikationer, målanvändare, strävan, orsak, värde känslor 
och personlighet, vilka kan användas ensamma eller i kombination med varandra. 
 
Efter det att man valt positionen, kan det vara en god idé att testa denna. Hayes et al. 
(1996) har sex tester som man kan utföra, och desto fler av dessa som utförs, desto högre 
blir säkerheten, dock även kostnaderna för detta. Även om man som företag har råd att 
göra alla är det enligt Hayes et al. (1996) bäst att göra dem i ordning. Om de testerna som 
är gratis (1+2) och de billiga (3+4) görs först kommer de dyra testarna (5+6) att gå 
mycket snabbare och bli mer noggranna/korrekta. De sex testerna som finns är: 
Recensera dig själv, kompisrecension, säljstyrkeutvärdering, kundfokusgrupper, 
kundvalsmodellering och testmarknadsföring. 
 
Det sista steget är implementeringen av positioneringen. På pappret kan det te sig ganska 
lätt att positionera sig, men att göra detta är något som enligt Zindelin och Brendelöw 
(2001) har att göra med vad företaget erbjuder sina kunder och hur kunderna värdesätter 
dessa erbjudanden och interaktioner med företagets faciliteter såsom personal. Ries och 
Trout (1985) nämner vikten av kommunikationsstrategier vid en positionering, dock är 
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det av yttersta vikt att alla gripbara aspekter av marknadsföringsmixen för att understödja 
positioneringen. Positionering kan dock påverkas av alla elementen i 
tjänstemarknadsföringsmixen och inte bara av promotion. Sålunda kan pris, distribution, 
personer, processer, kundservice och produkten själv alla påverka ett företags 
positionering. Vikten av marknadsmix understryks även av Payne (1993) och Dibb & 
Simkin (1992) som menar att marknadsmixen är nyckeln för att implementera en 
positioneringsstrategi. Marknadsmixens utformning för att implementera positioneringen 
måste vara baserad på de framträdande nyckelattributen som är relevanta för 
målsegmentet. Dessa attribut bör identifieras i sammanhang med analysen av 
konkurrenter, vilkas positioner bör bedömas för att hitta deras sårbarhet.  
 
Diskussionen ovan leder oss fram till vår andra forskningsfråga: 
 
Hur kan positioneringsprocessen i industriella tjänsteföretag beskrivas? 
 
 
Sammanfattningsvis är vårat syfte: 
Att beskriva och undersöka positionering av industriella tjänster.  
 
Vilket skall besvaras med hjälp av våra två forskningsfrågor: 
 
FF1: 
Hur kan anledningarna till positionering i industriella tjänsteföretag beskrivas? 
 
FF2: 
Hur kan positioneringsprocessen i industriella tjänsteföretag beskrivas? 
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4. Referensram 
I detta kapitel presenteras den referensram vi arbetat efter i detta examensarbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figur 4.1 – Visualiserad bild av teorin 
 
I figur 4.1 ovan visas en sammanfattande bild över den teori som är grundstenen i detta 
examensarbete. Utifrån denna teori, bestående av anledningar till positionering och den 
sex steg långa positioneringsprocessen, utför vi våra undersökningar och genomför 
arbetet. 

4.1 Konceptualisering och Operationalisering 

4.1.1 Anledningar till positionering 
För detta anser vi att Temporals (1999) andledningar till varför företag positionerar sig 
som bra anledningar. Anledningarna är följande: 
 

• Dålig eller gammalmodig image 
• Luddig, oklar image 
• Förändring i målmarknaden eller deras behov och önskemål 
• Förändring i strategiska riktningar 
• Ny eller förändrad företagpersonlighet/identitet 
• Förändring i konkurrents positionering eller nya konkurrenter 
• Plötslig händelse 
• Återupptäckande av förlorat värde 

 
 
Vi kommer att leta efter ledtrådar som pekar på att något av följande som anledning till 
en positionering:  
 

Positioneringsprocessen 
Steg 

1 Steg  
2 Steg 

3 Steg 
4 Steg 

5 Steg 
6 

 

Anledningar till positionering 
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Dålig eller gammalmodig image – omstruktureringar och andra problem som påverkar 
upplevelsen och förtroendet av företaget. 
 
Luddig, oklar image – ingen förstår vad företaget står för på grund av bristfällig och 
otydlig varumärkesidentitet. 
 
Förändring i målmarknaden eller deras behov och önskemål – nya behov hos 
kunderna eller vänder sig till annan målmarknad. 
 
Förändring i strategiska riktningar – ny strategisk inriktning som ej längre passar 
positioneringen alternativt intåg på nya marknader. 
 
Ny eller förändrad företagpersonlighet/identitet – inte bara en ny logo, utan möjligen 
ett byte av namn, en ny struktur och en ny personlighet 
 
Förändring i konkurrents positionering eller nya konkurrenter – andra företag 
försöker ompositionera sig eller nya företag kommer till. 
 
Plötslig händelse – Konkurs av huvudkonkurrent/huvudkund, omgivningsinfluenser som 
inte bara påverkar företaget utan även individer och nationer etc. 
 
Återupptäckande av förlorat värde – leta efter äldre framgångsfaktorer, som en gång i 
tiden gjorde företaget framgångsrikt. 
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4.1.2 Positioneringsprocessen 
Utifrån vårat teorikapitel har en process bestående av sex steg skapats genom 
kombinationer eller hopslagningar av olika teorier. 
 
Steg 1: Inse verkligheten. Tas från första steget i Hayes et al.(1996) process. 
Innebär att inse sin egen position och vilka omgivningsinfluenser som finns, för att du 
skall kunna identifiera marknaden. 
 
Undersöka om och hur företaget har kollat upp sin egen position på marknaden och om 
man har tittat på omgivningsinfluenser. Vidare om man har identifierat teknologiska 
positioner, till exempel unix = seriösa andvändare eller sociala och geografiska 
stereotyper/positioner till exempel Schweiz = precision. 
 
Steg 2: Identifiera målkunderna och vad de bryr sig om. Fås genom att kombinera 
steg i Hayes et al.(1996), Paynes (1993) och till viss mån en del från Doyle och Saunders 
(1985) processer. 
 
I detta steg undersöks marknaderna och målkunder identifieras. Målkundernas 
preferenser identifieras även för att på så sätt kunna hitta fördelaktiga attribut som kan 
användas vid positioneringen.  
 
Undersöka om och hur man har analyserat, utvärderat och valt målmarknaderna. Även 
om man har utfört undersökningar för att identifiera de framträdande attributen och 
specifika fördelarna som krävs av målmarknadssegmentet. 
  
Steg 3: Förstå vilka konkurrenternas positioner är. Skapas från Hayes et al. (1996)  
och  Paynes (1993) teorier. 
 
I detta steg skall konkurrenternas position på marknaden identifieras för att luckor vilka 
man själva kan positioneras på skall kunna identifieras. 
 
Undersöka om och hur en konkurrentanalys gjorts, för att på så sätt kunna se vart de 
andra konkurrenterna positionerat sig. 
 
Steg 4: Välj position. Fås genom att kombinera teorier från Paynes (1993), Hayes et al. 
(1996), Kotler (1999), Kosnik (1989) och Temporal (1999). 
 
Här handlar det om att välja vilken position man vill framhäva att företaget skall inneha. 
Det finns också en rad olika strategier och sätt för att nå fram till detta. Dessa är de 
utvalda: 
 
Marknadsandelar - Den största 
Kvalitet - De bästa/mest pålitliga varor och tjänster 
Service - Den mest ansvarsfulla när kunder har problem 
Teknologi - Först att utveckla ny teknologi 
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Innovation - Den mest kreativa i användandet av det 
Flexibilitet - Den mest anpassningsbara 
Relation - Den mest engagerade för kundens framgång 
Prestige - Den mest exklusiva 
Kunskap - Bäst funktionell, industri eller teknisk expertis 
Global - Bäst positionerad för att serva världsmarknaden 
Fyndpris - Det lägsta priset 
Värde - Mest värde för pengarna 
 
Undersöka vilken av ovanstående eller kombinationer av ovanstående sätt man valt att 
positionera sig. 
 
Steg 5: Testa positioneringen. Åttonde steget i  Hayes et al. (1996) process. 
Är precis vad det låter som, testning av positioneringen på olika sätt, för att testa den 
både extern och internt. Med det menar vi de sex olika testerna som Hayes et al. (1996) 
anger: Recensera dig själv, Kompisrecension, Säljstyrkeutvärdering, Kundfokusgrupper, 
Kundvalsmodellering och testmarknadsföring. 
 
Undersöka om positioneringen testades på något sätt innan den lanserades. Vi kommer att 
leta efter om något av de sätten som Hayes et al. (1996) anger använts. 
 
Recensera dig själv 
Undersöka om företaget har tittat på sin produkt och marknaden objektivt 
 
Kompisrecension 
Undersöka om positioneringen har testats på vänner/kollegor och om man har gått 
igenom positioneringsprocessen från steg ett och förklarat vad du gör i varje steg. Dina 
kollegor (vänner) kan kontrollera ditt utförande och logik av dina slutsatser 
 
Säljstyrkeutvärdering 
Undersöka om man har utvärderat positioneringen med hjälp av försäljningspersonal och 
distributionspersonal, vilka har bra koll på marknaden. 
 
Kundfokusgrupper 
Undersöka om kundfokusgrupper eller liknande har använts för att kolla upp positiva och 
negativa associationer med positioneringen. 
 
Kundvalsmodellering 
Undersöka om någon slags simulering av försäljning och inköp av produkter, både riktiga 
och påhittade har gjorts. 
 
Testmarknadsföring 
Undersöka om man precis som det låter försökt testlansera sin positionering på något sätt. 
 
Steg 6: Implementera positioneringen. Tas från femte steget i Paynes (1993) process.  
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Detta steg är även det precis vad det heter, nämligen implementeringen. Vi anser detta 
vara hur den kommuniceras ut, både extern och intern och hur marknadsmixen använts 
vid implementeringen De delarna ur marknadsmixen vi anser intressant vid positionering 
är: 
 

• Produkt 
• Pris 
• Plats 
• Påverkan 
• Personer 
• Process 

 
Undersöka hur implementeringen gick tillväga, till exempel titta på hur den 
kommunicerades ut och hur marknadsmixen användes vid implementeringen. 
 
Undersöka hur marknadsmixen användes vid positioneringen. Vi kommer vi att leta efter 
följande vid varje komponent och om de använts vid implementeringen av 
positioneringen. 
 
Produkt  
Kvalitetsnivå 
Service 
Eftersäljssupport 
 
Pris 
Upplevt kundvärde 
Kvalitet/Pris 
 
Plats 
Lokalisering 
Tillgänglighet 
Distributionstäckning 
 
Påverkan 
Marknadsföring 
Personlig försäljning 
Försäljningsgynnande aktiviteter 
Direkt reklam 
 
Personer 
Träning 
Engagemang 
Incitament 
Uppträdande 
Attityd 
Personligt beteende 
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Kommunikation 
Utbildning/uppmärksamhet 
 
Process 
Procedurer 
Anställdas beslutanderätt 
Kund involvering 
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5 Metod 
I detta kapitel presenteras det vetenskapliga tillvägagångssätt som används i detta 
examensarbete. Motiveringar och rättfärdigande av alla antagna strategier kommer att 
presenteras under varje avsnitt.  

5.1 Forskningssyfte 
Enligt Eriksson & Wiederheim-Paul (1997) kan forskning delas upp i termer av sitt syfte 
som explorativ, förklarande eller deskriptiv.  
 
Den explorativa forskningen fokuserar på den generella beskaffenheten av problemet som 
undersöks och all identifiering av variabler som kan relateras till det. Explorativ 
forskning är lämplig när det är svårt att isolera problemet och när forskaren har en oklar 
bild av vilken modell som är lämplig och vilka karakteristiker och relationer som är 
viktiga (Eriksson & Wiederheim-Paul, 1997).  Explorativa studier är ett bra sätt att ta 
reda på ”vad som hände; söka ny insikt; ställa frågor och bedöma fenomenet i ett nytt 
ljus” (Saunders, Lewis & Thornhill, 2000).  
 
Förklarande forskning försöker att hitta och specificera de funktionella relationerna bland 
alla variablerna i problem-modellen. Problemet behöver en väldefinierad problemstruktur 
och hypotes, antagande att en specifik variabel orsakar en annan. (Eriksson & 
Wiederheim-Paul, 1997) 
 
Den deskriptiva forskning handlar om att fokusera på grundliga beskrivningar av de 
variabler som finns i problem-modellen. Deskriptiv forskning är en bra ansats när 
problemet är väldefinierat och syftet inte är att undersöka relationerna mellan variablerna 
(Eriksson & Wiederheim-Paul, 1997). Du vet vad du hittar, men du vet inte svaren 
(Zikmund, 1994).  
 
Målet med detta examensarbete är att undersöka och få en bättre förståelse varför företag 
väljer att positionera sig, och beskriva den process detta medför för företaget. Detta 
examensarbete är således både explorativ och deskriptiv till sin karaktär.  

5.2 Forskningsansats 
Vid genomförandet av forskning måste man välja vilken forskningsansats man skall 
använda sig av. När slutsatser skall dras kan antingen en deduktiv eller en induktiv ansats 
användas och vid undersökande av information står valet mellan en kvalitativ eller en 
kvantitativ ansats. Vi skall nu förklara de olika ansatserna och sedan förklara de val vi 
gjort. 

5.2.1 Induktiv eller Deduktiv 
Enligt Eriksson och Wiederheim-Paul (1997) finns det två olika sätt att dra slutsatser, 
nämligen induktion, som bygger på empiri, och deduktion som bygger på logik. 
Induktion innebär att man drar allmänna, generella slutsatser utifrån empiriska fakta. 
Deduktion innebär att man drar en logisk slutsats som betraktas som giltig om den är 
logiskt sammanhängande. (Eriksson & Wiederheim-Paul, 1997).  
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De båda forskningsansatserna presenteras schematiskt i figur 5.1 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Då vi i detta examensarbete har utgått från befintliga teorier för att undersöka anledningar 
till att företag positionerar sig och beskriva positioneringsprocessen är arbetet av 
deduktiv karaktär. 

5.2.2 Kvantitativ eller Kvalitativ 
När information samlas finns det två olika metodiska angreppssätt att tillgå, kvalitativ 
och kvantitativ. All forskning involverar någon slags numerisk data eller innehåller data 
som på användbart sätt bör kvantifieras för att hjälpa dig att svara på dina 
forskningsfrågor och nå dina mål. Kvantitativ data refererar till all sådan data och kan 
vara en produkt av all forskning (Saunders et al., 2000). 
 
Den kvalitativa metodteorin är inriktad på tolkning och förståelse. Utgångspunkten för 
den kvalitativa metoden är att varje fenomen består av en unik kombination av kvaliteter 
och egenskaper, och att man därför inte kan mäta och väga det. (Andersen, 1994) 
 
Saunders et al. (2000) beskriver skillnaderna mellan de olika angreppssätten i tabell 5.2 
nedan. 
 
Tabell 5.2 – Skillnader mellan de olika angrepssätten 
Kvantitativ Kvalitativ 
Baseras på innebörd härledd från siffror Baseras på innebörd uttryckt i ord 
Insamling resulterar i numerisk och 
standardiserad data 

Insamling resulterar i icke-standardiserad 
data som kräver klassificering i kategorier 

Generalisering 

Observationer 

Hypoteser 

INDUKTIVT 
ANGREPPSSÄTT

DEDUKTIVT 
ANGREPPSSÄTT

Figur 5.1 Det induktiva och det deduktiva angreppsättet.

Teori 
(modell) 

Verklighet 
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Analys genomförs genom användandet av 
diagram och statistik 

Analys genomförs genom användandet av 
konceptualisering 

Källa: Saunders et al., tabell 12.1. 2000 
 
Eftersom vi ville beskriva resultatet i ord snarare än i statistisk data, utföra analyserna 
genom konceptualisering och att våra resultat mest troligt resulterar i icke-standardiserad 
data, har vi valt det kvalitativa angreppssättet. 

5.3 Litteraturstudie  
Den förberedande forskningen bestod initialt av en litteraturstudie. Den genomfördes för 
att ge oss en bild av problemområdets natur. Vi fick på så vis en överblick, men också 
djupare förståelse. Arbetet innebar studier av relevanta böcker och artiklar. Vid 
litteratursökningen använde vi oss av sökverktyget LIBRIS. Det gav oss referenser till 
litteratur såväl lokalt som nationellt. Artiklar sökte vi i bibliotekens databaser inom 
ekonomi och samhällsvetenskap; Business Source Elite (Ebsco) och Emerald. Sökorden 
som vi använde oss av var marketing, positioning, service, process, branding, strategy. Vi 
använde engelska uttryck för att finna artiklar från hela världen, men även dess 
motsvarighet på svenska. En annan värdefull källa för litteraturhänvisningar utgjordes av 
referenslistorna i redan erhållet material. Vi sökte även efter andra artiklar av en 
författare som skrivit någon artikel vi funnit värdefull. 
 
Mot slutet av den förberedande forskningen genomförde vi en intervju med Benimas 
affärsenhetschef Tore Helgesson samt Lars Larsson, VD för Benima mellan. Med sin 
erfarenhet gav de oss en inblick i hur branschen fungerar och vad kunderna efterfrågar. 

5.4 Forskningsstrategi 
Fallstudier utgår från ett helhetsperspektiv och söker skapa en så heltäckande bild som 
möjligt, på så sätt söker forskaren erhålla en djupare förståelse (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1997). Yin (1996) menar att fallstudier är lämplig vid frågeställningar 
som hur och varför samt då fokusering sker på aktuella händelser. Enligt Ghauri, 
Grönhaug och Kristianslund (1995) finns det dock ytterligare situationer då fallstudier är 
lämpliga. Sådana situationer kan vara då avsikten är att skapa förståelse och insikt snarare 
än att testa en hypotes. 
 
En survey är lämplig att genomföra då forskningsproblemets natur påbjuder att många 
objekt undersöks, samt att få variabler hos undersökningsobjekten studeras (Zikmund, 
1994). Författaren framhåller att även om en survey ofta används för att kvantifiera 
information, innehåller en survey också ofta kvalitativa data. Vidare säger Yin (1996) att 
en survey är lämplig när kontroll över respondenternas svar inte är nödvändigt, om 
forskningen handlar om nutida frågor och om forskningsfrågorna inleds med vem, vad, 
vilka, vart, hur många, hur mycket. 
 
Vi valde att genomföra en fallstudie eftersom våra frågor inleddes med hur och varför 
samt att vi ville erhålla en djupare förståelse. Eftersom avsikten var att skapa förståelse 
och insikt var fallstudier en lämplig forskningsstrategi. 
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5.4.1 Val av fallstudieföretag 
Vår studie var inriktad på den process ett tjänsteföretag går igenom när de valt att 
positionera sig. Till följd av detta var det viktigt att hitta ett tjänsteföretag som nyligen 
valt att genomföra en positionering. Detta för att de skall ha en god minnesbild av de 
beslut som tagits och de förändringar som gjort, samt de steg som genomförts på väg mot 
den nya positioneringen. Då vi båda har haft tidigare kontakt med Benima AB visste vi 
att företaget uppfyllde dessa urvalskriterier.  
 
Benima är ett leverantörsoberonde konsultföretag med internationell verksamhet, främst 
inom den Nordiska regionen. Företagets huvudområden ligger inom Industriell IT och 
Automation. Benima består idag av 500 medarbetare vid 34 kontor i Sverige, Norge, 
Danmark och Finland. (www.benima.se, 2003-10-27) 
 
Benima har 20 års erfarenhet och har arbetat med alla typer av automationsprojekt inom 
stora delar av svensk industri. Deras kunder jobbar bland annat med läkemedel, gruvor, 
kärnkraft, tillverkning, järn & stål, livsmedel, sågverk och miljö. (www.benima.se, 2003-
10-27) 
 
Benima ingår i Telecakoncernen, en ledande leverantör inom utveckling av programvara 
för avancerade system, elektronisk utrustning och tillämpningar. Teleca är noterat på 
Stockholmsbörsens O-lista. Koncernen har över 2400 medarbetare och egna 
utvecklingsavdelningar i hela Europa. (www.benima.se, 2003-10-27) 
 
Den 1 januari år 2000 skedde en bolagisering i Benima. Fyra nya bolag bildades och 
verksamheten flyttades över på dessa bolag. Företagets organisation är numera uppbyggd 
enligt figur 5.1. Detta examensarbete har enbart utförts på Benima Mellan AB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.1 Benima AB:s organisationsstruktur 
 

5.5 Datainsamlingsmetod 
Olika typer av data samlas in på olika sätt. Enligt Eriksson och Wiederheim-Paul (1997) 
kan data vara primär och sekunder beroende på ursprungskällan. 

Ledningsgrupp i affärsenheten Benima 

B
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a N
orr A

B

B
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B

B
enim
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B

B
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a Sydväst A
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5.5.1 Sekundärdata  
Sekundärdata är data som samlats in av någon annan för ett annat ändamål. Ett generellt 
problem med sekundärdata är att den ofta just har samlats in för helt andra ändamål än 
forskarens, och det är därför långt ifrån säkert att definitioner, mätmetoder etc. passar 
dennes syfte. Det kan också vara svårt att värdera kvaliteten på data. Många 
undersökningar och utredningar rapporteras på ett sådant sätt att man inte kan läsa ut 
exakta definitioner, bortfall i datainsamlingen eller hur bearbetningen och analyser är 
gjorda. (Lekvall & Wahlbin, 1993) 
 
För att få en god inblick i företaget där fallstudien genomfördes tog vi del av 
sekundärdata via företagets hemsida, internhemsida och olika marknadsmaterial som 
tagits fram i samband med positioneringen. 
 

5.5.2 Primärdata 
Om man inhämtar upplysningar genom till exempel intervjuer i samband med 
undersökningen brukar det talas om primärdata. Befring (1994) skriver att det är data som 
samlats in för det primära syftet att bilda underlag för undersökningen. Det finns olika 
sätt att samla in primärdatan beroende på undersökningens karaktär, bland annat 
personliga intervjuer, telefonintervjuer och brevenkäter. 
 
Enkät kan vid beskrivande undersökningar utföras bland grupper av personer. Fördelarna 
med denna datainsamlingsmetod är att intervjuareffekten undviks, vilket innebär att 
respondenten inte påverkas av intervjuaren. Vidare ökar möjligheterna att nå många 
personer på ett effektivt och billigt sätt. (Eriksson och Wiederheim-Paul, 1997) 
 
Vid personliga intervjuer ges möjlighet att ställa komplexa frågor samt följdfrågor. På 
detta sätt kan eventuella tolkningsfel minimeras. Nackdelen med denna metod är att den 
alltid tar lång tid att genomföra då intervjun kräver noggranna förberedelser. 
Anonymiteten försvinner vilket leder till att respondentens vilja att besvara känsliga och 
personliga frågor minskar. Dessutom kan intervjuareffekten förekomma då intervjuare 
och respondent kan komma att påverka varandra. (Dahmström, 1996) 
 
Telefonintervjuer är snabbare och billigare i jämförelse med personliga intervjuer. 
Nackdelen är att det inte kan ställas allt för komplexa och känsliga frågor samt att risken 
för oöverlagda svar finns. Eventuella oklarheter i frågorna kan redas ut med tolkningsfel 
kan trots detta uppstå. (Lundahl & Skärvad, 1992) 
 
För att öka vår förståelse och kunskap om det utvalda fallstudie-företaget valde vi att i 
första hand använda oss av primärdata. För att få en bra bild av varför företaget valde att 
genomföra en positionering, och den process som detta beslut medför valde vi att 
genomföra personliga intervjuer med personer som varit inblandade i processen. I 
samarbete med Benima AB:s VD Tore Helgesson och Benima Mellan AB:s VD Lars 
Larsson valde vi ut lämpliga respondenter inom företaget att utföra intervjuerna med. 
Efter att ha valt ut lämpliga respondenter tog vi den första kontakten över mail och 
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berättade om syftet med arbetet, för att sedan ringa upp personerna i fråga och bestämma 
lämplig tidpunkt och plats för att utföra intervjuerna. 
 
Vi valde att göra personliga intervjuer eftersom de gav oss möjligheten att ställa 
komplexa frågor samt följdfrågor så att eventuella tolkningsfel kunde minimeras. För att 
få en så fullständig dokumentation som möjligt från intervjuerna och för att undvika att 
missa något väsentligt eller glömma bort någon del bandades dessa. När vi genomförde 
vår undersökning hade vi inga problem med att få respondenterna att ställa upp och vara 
med på intervjuerna. Ingen av respondenterna hade heller någon invändning mot att vi 
bandade intervjuerna. 
 
Till de personliga intervjuerna hade vi konstruerat en intervjuguide att ha som stöd under 
utförandet (se Bilaga 1). Intervjuguiden, som var baserad på de teorier vi hittat, bestod av 
en rad centrala frågor och begrepp vilka vi grundade våra intervjuer på. Guiden användes 
som stöd under intervjuerna och som röd tråd för att inte missa någon detalj. 
 
De personer som var lämpliga att intervjua var Tore Helgesson, affärsenhetschef på 
Benima AB, Lasse Larsson, VD på Benima Mellan, Per Lindell, kontorschef för Benima 
Wood, Jörgen Lindeborg, kontorschef för Benimas Kalmarkontor, Lars-Åke Åkerlund, 
kontorschef för Uppland, Henric Persson, kontorschef för Malmö samt Roland Larsson, 
kontorschef för Nynäshamnskontoret. 
 
Längden på intervjuerna varierade från gång till gång, den genomsnittliga tiden för 
intervjuerna var dock ungefär en timme . 

5.6 Tillvägagångssätt vid analysen 
I en fallstudie kodas inte data, utan forskaren arbetar relativt nära de oftast verbala 
grunddata som denne har. Forskaren försöker ställa upp en helhetsbild av ett enskilt fall. I 
varje enskilt fall arbetar man så långt att en sammanhängande bild av det man är 
intresserad av kan fås och att ett mönster inom fallet kan ses. Bildligt talat skulle man 
kunna säga att forskaren lägger ett pussel med data för ett fall tills pusslet är klart. 
Svårigheterna med fallanalys kan vara att det finns bitar som inte hör hemma i pusslet 
och bitar som fattas. Därefter jämförs de olika fallen med varandra och likheter 
efterforskas och skillnaderna analyseras. Det finns dock inga fasta regler för analys utan 
varje enskilt fall styr utgången av analysen. (Lekvall & Wahlbin, 1993) 
 
Informationen som erhölls vid de personliga intervjuerna sammanställdes enligt 
strukturen i referensramen. När vi utförde analysen av positioneringsprocessen jämförde 
vi empiriska data med den redovisade referensramen (fallanalys), vilket resulterade i både 
likheter och olikheter.  

5.7 Metodproblem 
Ett examensarbetes sanningsenlighet bedöms efter hur hög validitet respektive reliabilitet 
den innehar. Nedan förklarar vi begreppen och beskriver hur vi försökt höja validiteten 
och reliabiliteten i arbetet. 
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5.7.1 Validitet 
Validitet är det viktigaste kravet på ett mätinstrument. Med validitet menas ett 
mätinstruments förmåga att mäta det som avses att mätas (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
1997). Det kan vara svårt att avgöra om den använda mätmetoden är valid eller inte. För 
att höja validiteten är det viktigt att respondenterna anser att frågorna är relevanta i 
förhållnadet till syftet. Vidare kan mätmetoden sägas ha en god validitet om resultaten 
stämmer överens med teorin. (Lekvall & Wahlbin, 1993) 
 
För att höja examensarbetets validitet formulerades frågorna i intervjuguiden utifrån 
befintliga teorier för att svara på syftet. Intervjuguiden granskades, kommenterades och 
korrigerades sedan i samarbete med vår handledare före vi gjorde intervjuerna. Vi har 
även försökt identifiera de personer inom företaget som är mest lämpade som 
respondenter och svara på våra frågor. Under intervjuerna använde vi oss dessutom av så 
kallad ”probing”, det vill säga om respondenternas svar var oklara eller kortfattade bad vi 
om förtydligande eller vidareutveckling av svaren. 

5.7.2 Reliabilitet 
Saunders et al. (2000) definierar reliabilitet som instrumentets förmåga att ge pålitliga 
och stabila resultat, det vill säga att med samma omgivningsförutsättningar skulle det 
uppmätta resultatet förbli det samma vid upprepade mätningar. 
 
För att höja examensarbetets reliabilitet utförde vi flera olika åtgärder. Intervjuerna 
bokades i god tid och den beräknade tiden för intervjuerna angavs för att respondenterna 
skulle kunna avsätta tid utan att känna sig stressade av sitt dagliga arbete. Anteckningar 
fördes under intervjuerna men vi använde oss även av bandspelare, detta för att undvika 
missförstånd och onödiga misstag. Eftersom vi spelade in intervjuerna på band gav det 
möjligheten att koncentrera sig på respondenternas svar och ställa följdfrågor. Vi försökte 
även att formulera våra frågor så neutralt som möjligt för att undvika att påverka 
respondenterna. 



Då detta examensarbete är sekretessbelagt kommer inte empiri, analys, slutsatser och 
rekommendationer att finnas med i denna upplaga. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuvguide 
Namn? 
Position inom Benima? 
 
Anledningar till positioneringen 

• Varför genomförde Ni en positionering? 
• Hade det med Eran image att göra? 
• Hade det med förändring i målmarknaden att göra? 
• Var det en förändring i Er strategiska rikningar som påverkade? 
• Skapade Ni en ny eller förnyad företagpersonlighet/identitet? 
• Var det förändring i konkurrents positionering eller nya konkurrenter som 

påverkade? 
• Hade det med någon plötslig händelse på marknaden att göra? 
• Fanns det flera anledningar? 

 
Steg 1: Inse verkligheten.  
Berätta om hur Ni gick tillväga då positioneringen infördes. 

• Varför har Ni skapat en ny position för Benima? 
• Undersökte Ni Benimas dåvarande position innan Ni påbörjade arbetet med den 

nya? 
 
Har Ni undersökt: 

• Hur snabbt växer markanden? 
• Vem är Er huvudkonkurren? 
• Vilka segment existerar på den marknaden Ni är intresserad av? 
• Var finns det tillväxtmöjligheter? Vilka segment växer snabbare än andra och 

varför? 
• Varför kommer kunder till Er?  
• Varför går de till var och en av dina konkurrenter? 
• Vad är Era prioriteter för företagstillväxt? 
• Vilken målgrupp är viktigast för Er nu? Har Ni definierat den tydligt nog? 

 
Steg 2: Identifiera målkunderna och vad de bryr sig om 
Undersökte ni vad målkunderna bryr sig om, dvs. identifierade ni de attribut som de 
finner är viktiga? 

• Hur gjordes det? 
 
Har Ni undersökt: 

• Hur ser människor (anställda och kunder) på Er i nuläget? 
• Vilka är de viktigaste sakerna kunder vill se i Eran typ av verksamhet? 
• Hur nära eller långt bort från kundernas idealpreferenser är Ni och Era 

konkurrenter? 
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Steg 3: Förstå vilka konkurrenternas positioner är 
Har Ni undersökt vilka positioner Era konkurrenter har? 

• Hur gjordes det? 
 
Har ni undersökt: 

• Vad är Er position relativt konkurrenter? 
• Hur är Eran image i förhållande till konkurrenternas 

 
Steg 4: Välj position 

• Hade Ni flera olika positioner att välja på? 
• Varför valde Ni den Ni arbetar med/mot idag?  
 

Har Ni undersökt: 
• Vilka strategiska möjligheter finns det att fylla luckor som kunder skulle 

uppskatta, som inte redan är fyllda? 
• Vad är Eran önskvärda position och image? 
• Vilken plats vill Ni flytta Er till i kundernas medvetande? 
• Vilken strategi eller kombination av strategier är bäst anpassad för att uppnå Era 

mål? 
• Kan Ni förklara vad Ni står för i termer av Er personlighet, och vad gör Er både 

annorlunda och bättre än Era huvudkonkurrenter? 
 
Steg 5: Testa positioneringen 

• Har Ni letat efter svagheter i eran positionering? 
• Hur gjordes detta? 
• Hittade Ni några svagheter? Vad gjorde Ni åt detta? 
• Har Ni testat den föreslagna positioneringen? 
• Hur gjordes detta? 

o Testmarknadsföring, fokusgrupper etc. 
• Används verkligen kundens syn? 
• Är det lätt att förstå? 
• Täcker den allt det värde som Ni kan ge? 
• Är det kulturellt acceptabelt? 
• Är det ärligt? 
• Kan Ni säga något originellt om produktens fördelar 
• Kan Ni förklara mervärdet med produkten snabbt 

 
Steg 6: Implementera positioneringen 

• Vad har Ni gjort för att förstärka positioneringen? 
• Vad gjordes?  
• Hur har Erat arbete påverkats av den nya positioneringen? 
• Vad tycker Ni om att Benima vill att alla anställda skall vara mer säljinriktade? 
• Har Ni läst checkhäftet? Vad tycker Ni om det? 
• Vad tycker Ni om den interna tävlingen ”value for many” som pågår inom 

Benima? 




