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Research questions: How is the marketing communication looked at through Ferdfelt 
Trading AB and their business-to-business customers? 

Purpose: The purpose of this study is to analyze a microenterprise and contribute to 
scientific field within market communication, thus through describing how marketing 
communication is looked at through a micro enterprise and two of their customers in a 
business-to-business enviroment. 

Method: This survey was based on a qualiatative research with a touch of deductive 
approach. Semi-structured interviews was used to gather data with a sample of Ferdfelt 
Trading ABs CEO and Key account manager. Study also targets the companies customers 
and their view of the relationship inbetween. 

Conclusion: Marketing communications in question takes place in what might be called 
disorganized conditions. The results of the analysis revealed and strengthened the theory of 
time, money and expertise are resources that are missing and limit the microenterprise when 
it comes to their marketing. Marketing communications tend to be based on traditional tools 
such as telephone and face-to-face meetings, but there are also digital channel selection as 
email and social media contact with customers. The study shows that meetings are the most 
effective communication tool between the company and their customers when it comes to 
market communication.	    
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Forskningsfrågor:	  Hur ser marknadskommunikation ut mellan Ferdfelt Trading AB och 
deras affärskunder? 
 
Syfte:	  Syftet med studien är att bidra till forskningsfältet inom marknadskommunikation 
genom att beskriva hur marknadskommunikation fungerar på ett mikroföretag och hur ett 
mikroföretag marknadskommunicerar med kunder i ett business-to-business kontext. 
 
Metod: Kvalitativ forskningsmetod med vad som kan liknas vid en deduktiv ansats. Semi-
strukturerad intervju med Ferdfelt Trading ABs verkställande direktör och 
nyckelkundsansvarig. Studien berör också två av företagets kunder för att få deras 
uppfattning av hur marknadskommunikationen fungerar från två olika håll. 
 
Slutsats: Marknadskommunikationen i fråga sker i vad som kan kallas oordnade 
förhållanden. I resultatet av analysen framkom och stärktes uppfattningen om att tid, pengar 
och kunskap är resurser som saknas och begränsar mikroföretag när det kommer till deras 
marknadskommunikation. Marknadskommunikationen tenderar till att vara baserad på 
traditionella verktyg som telefon och face-to-face möten, men det förekommer även digitala 
kanalval som email och sociala medier vid kontakt med kund. Det tillvägagångsättet som i 
studien framgår som mest verkningsfull är mötet mellan företaget och deras kunder face-to-
face. 
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1.	  Inledning	  
Nedan presenteras en beskrivning av studiens bakgrund. vilket resulterar i uppsatsens 
problemformulering, huvudsakliga syfte och forskningsfråga. 

 
”If you don’t have a competitive advantage, don’t compete” - Jack 

Welch (Brainyqoutes, 2015) 

1.1	  Bakgrund	  
Marknadskommunikation är något som alla människor kommer mer eller mindre i kontakt 
med på daglig basis. Det har en central roll i dagens samhälle och företag satsar 70 miljarder 
kronor årligen på kommunikation, det är en siffra som växer med omkring 10 procent varje 
år. Marknadskommunikation spelar en stor roll för att bygga upp de rätta associationerna till 
företagets varumärke, men även att ge det en attraktiv personlighet. I grund och botten 
handlar det om att både skapa och förmedla mervärde hos företagets produkter eller tjänster. 
Marknadskommunikation avser alla de kontakter som ett företag har med sina kunder och 
intressenter för att direkt eller indirekt påverka marknadens uppfattning om deras produkter, 
tjänster eller idéer. (Mårtensson, s.17-25, 2009)  
 
Begreppet marknadskommunikation härstammar från två huvudsakliga begrepp, 
marknadsföring och kommunikation (Cahyaningrum & Mayangsari, 2014). 
Marknadsföringsbegreppet bygger på tillgång och efterfrågan för att öka tillfredställelse hos 
individer eller grupper (Kotler & Keller, s.27 2014). Kommunikationsbegreppet definieras som 
en aktivitet när ett företag levererar informationsutbyte till kunder och intressenter för att 
väcka ett intresse kring produkten (Cahyaningrum & Mayangsari, 2014). Begreppen skapar 
det som kallas för marknadskommunikation, vilket är studiens definition på 
marknadskommunikation. Marknadsföringsteorier inom området är baserade på klassiska 
marknadsföringsmodeller, som ursprungligen härstammar från stora företag (Chaston & 
Mangles, 2002). Det har dock visat sig att dessa klassiska marknadsföringsmodeller är 
användbara för mikroföretag om det finns kunskap hos företaget om hur det ska hanteras 
(Wong & Merrilees, 2005). 
 
En stor skillnad mellan ett mikroföretag och större företag är finansiella resurser. Stora 
organisationer har mer finansiella resurser till sitt förfogande (Cheng & Krumwiede, 2012; 
Paladino, 2007). Detta är ett problem hos mikroföretag då de måste anpassa sina strategier 
till sina finansiella begränsningar och mikroföretag med begränsade resurser kan dock vara 
konkurrenskraftig mot stora företag om de följer rätt form av strategier (Sirmon & Hitt, 2003). 
Hos mikroföretag anses finansiella resurser vara det största hindret, finansiella resurser kan 
bidra till konkurrenskraftiga positioner och avkastning för marknadsföringsaktiviteterna 
(Weinrauch, Mann, Robinson & Pharr, 1991). 
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Mikroföretag har en central roll för ekonomier i länder runt om i Europa, men det finns ett 
limiterat intresse kring kunskapsutveckling som istället har fokuserat sig på stora 
organisationer (Klöppel & Stummer, 2015; Simpson, Taylor & Frecknall- Hughes, 2006). 
Mikroföretag i Europa definieras som ett företag som har maximalt 10 anställda med en total 
årlig omsättning på maximalt 2 miljoner Euro (Poppescu, Dumitru, Veghes & Kailani, 2013).  
 
Det begränsade intresset kring forskning om marknadskommunikation på mikroföretag 
återspeglar hur marknadskommunikationen ser ut inom dessa verksamheter. Mikroföretag 
har visat sig förlita sig på ”word of mouth” och karaktäriserar marknadsföring som enbart 
kommunikation med sina kunder och ett tillvägagångsätt för att få ut sina varor eller tjänster. 
(Hogarth-Scott, Watson & Wilson, 1996) 
 
Business-to-business kontext i marknadsföring definieras av Sarmento, Simões och 
Farhangmehr (2014) som interaktionen mellan två företag där affärsutbyten, socialisering, 
tillit och uppbyggandet av relationer sker, vilket är studiens definition av business-to-
business. Interaktionen är enligt Ford (1980) affärsutbytet mellan två parter, där antingen en 
säljare eller en köpare vill ingå i ett partnerskap där ett affärsutbyte sker. Att förstå sig på hur 
interaktionen mellan två företag ser ut är något som är viktigt, relevansen av det saknas det 
dock förståelse om (Sarmento, Simões & Farhangmehr, 2014). 

1.2	  Problemformulering	  
Det finns ett begränsat intresse kring kunskapsutvecklingen på mikroföretag (Klöppel & 
Stummer, 2015). Teorierna inom marknadskommunikationsområdet är baserade och 
härstammar från större organisationer (Chaston & Mangles, 2002). Forskning visar att 
mikroföretag har väsentligt mindre resurser än vad stora organisationer har (Cheng & 
Krumwiede, 2012; Paladino, 2007). Finansiella resurser kan ses som det största hindret för 
att mikroföretag ska vara konkurrenskraftiga och få större avkastning för sina 
marknadsföringsaktiviteter (Weinracuh, et al, 1991). Förståelsen över hur interaktion mellan 
två företag ser ut är något som är av relevans, det saknas dock en förståelse om hur 
interaktionen faktiskt sker (Sarmento, Simões & Farhangmehr, 2014). I hopp om ett 
kunskapsbidrag inom området är den här studien ämnad till att beskriva hur 
marknadskommunikation i ett business-to-business kontext ser ut på ett mikroföretag. Detta 
för att kunna belysa vad det finns för hinder hos mikroföretag när det kommer till 
marknadskommunikation inom business-to-business. 

1.3	  Forskningsfråga	  
 
• Hur går det till när Ferdfelt Trading AB marknadskommunicerar med sina affärskunder? 
 

1.4	  Syfte	  
Syftet med studien är att bidra till forskningsfältet inom marknadskommunikation genom att 
beskriva hur marknadskommunikation fungerar på ett mikroföretag och hur ett mikroföretag 
marknadskommunicerar med kunder i ett business-to-business kontext.	    
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1.5	  Studiens	  bidrag	  
Genom att besvara forskningsfrågan bidrar studien till en beskrivning hur ett mikroföretags 
marknadskommunikation kan fungera och vad det finns för problematik när det kommer till 
mikroföretag och marknadskommunikation. Studien bidrar på detta vis med 
rekommendationer till mikroföretag och även ett bidrag till forskningen om 
marknadskommunikation på mikroföretag i ett business-to-business kontext.  
 

1.6	  Avgränsning	  
Studien är fokuserad på marknadskommunikation hos mikroföretag inom business-to-
business. Marknadskommunikation är annars traditionellt fokuserad på företags 
kommunikation med konsumenter (Mårtensson, s.19, 2009). I hänsyn till studiens tidsåtgång 
berör studien endast ett mikroföretag och två av deras kunder i Sverige, vilket bidrar till att 
studien inte är generaliserbar för världens samtliga mikroföretag.  
 

1.7	  Disposition	  
Nedan presenteras en modell som illustrerar studiens disposition. 
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2.	  Teoretiskt	  ramverk	  
Nedan presenteras den teoretiska referensramen som ska ligga som grund för 
operationaliseringen och analysen i denna studie. Avsnittet är uppdelat i tre stycken 
huvudområden: Mikroföretag, marknadskommunikation och integrerad 
marknadskommunikation. Huvudområdena är relaterade till forskningsfrågorna som 
redovisades i kapitel 1. Begrepp som har använts under detta kapitel är bland annat market 
communication, branding, identity, profile, integrated marketing communication. Det 
förekommer begrepp som redovisas på engelska då det inte finns någon tydlig hänvisning av 
begreppet på svenska.  

2.1	  Mikroföretag 

Termen mikroföretag används flitigt i både litteratur och diskussioner hos företag. Det är 
viktigt att veta vad mikroföretaget har för karaktär vid planering aktiviteter, speciellt inom 
marknadsföring (Carson, 1990). Definitionen av mikroföretag tenderar till att ha samma 
betydelse runt om i världen, det vill säga ett företag som har maximalt 10 anställda och har 
en relativt liten omsättning i jämförelse med stora organisationer (Mulhern, 1995; Liao, Kao, 
& Wu, 2014; McCartan-Quinn & Carson, 2003). 

Ett mikroföretag kan karaktäriseras i sex olika aspekter: 

Mikroföretags ålder, det har visat sig att mikroföretag har en snabb tillväxt som senare 
resulterar till företagets optimala storlek.  När tillväxten har lättat ökar produktiviteten när 
mikroföretaget blir äldre, detta är nära sammankopplat med att ägaren har fått förståelse 
över den optimala storleken för företaget och dess arbetssätt. (Burki & Terrell, 1998) 

Hanteringen av företaget är självständigt, det är oftast ägaren som innehar VD-titeln 
(Carson, 1990). 

Kapitalet tillförs av ägaren, antingen individuellt eller genom en mindre grupp anställda 
(Carson, 1990). 

Finansiellfaktor, mikroföretag tenderar till att ha mindre tillgång till finansiella resurser, bland 
annat krediter, tillskillnad från stora organisationer (Schiffer & Weder, s.5, 2001). 

Företaget är verksamma lokalt, där ägaren och de anställda bor i staden. Dock behöver 
inte marknaden vara lokal (Carson, 1990). 

Storleken på företaget är relativt litet i jämförelse med de stora organisationerna inom 
företagets inom branschen företaget är verksam inom. Det kan mätas i försäljning, antalet 
anställda bland annat (Carson, 1990). 
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2.1.1	  Affärsrelationer	  hos	  mikroföretag	  
Affärsrelationer är en faktor som påverkar mikroföretags konkurrensfördelar gentemot större 
organisationer (Burnes, s.170, 2011). Enligt Burnes (s.170-171, 2011) arbetar många av 
världens mikroföretag med att höja och sänka priserna på deras produkter då de anser att 
det är det mest effektiva tillvägagångsättet för att upprätthålla sin konkurrensfördel. Vidare 
poängterar även Burnes (s.170-171, 2011) att det finns effektivare sätt att agera på. En utav 
dessa tillvägagångsätt är för mikroföretagen att fokusera mer på att starta upp och 
underhålla en form av relation med sina kunder. Vilket i sin tur är en effektivare 
konkurrensfördel då det oftast leder till återkommande kontakt från kundernas sida. Detta 
menar Barnes (2003) vara en meningsfull relation som bör underhållas för att öka chansen 
för att konsumenterna återkommer till företaget, detta är även något som Kotler, Armstrong, 
och Parment (s. 204-205, 2011) beskriver som kundlojalitet. 

2.1.2	  Marknadsföringens	  karaktärsdrag	  i	  mikroföretag	  
Marknadsföring är en faktor som påverkar mikroföretagens utveckling, tillväxt och förnyelse. 
Det finns ett behov hos mikroföretag att veta vilken typ av marknadsföring de ska använda 
sig av, där trender, omvärldsbevakning och inriktningar från övriga samhället spelar en stor 
betydelse. (Kremel & Lundström, s.50, 2007)  
 
Då det finns limiterat med resurser är kunskap, tid och pengar resurser som påverkar 
marknadsföringen på mikroföretag. Mikroföretag har visat sig vara mer operationellt 
fokuserad när det kommer till marknadsföringsaktiviteter, vilket tyder på att mikroföretaget 
fokuserar sig på företaget och inte marknadsföringen i fråga. (Simpson, Taylor & Frecknall-
Hughes, 2006) Enligt Merrilees, Rundle-Thile och Lye, (2011) har varumärken och innovation 
en stor betydelse för hur marknadsföringen ser ut på ett mikroföretag.  
 
Enligt Gilmore, Carson och Grant (2001) har mikroföretag karaktärsmässigt en unik 
särskiljning på sin marknadsföring i jämförelse med större organisationer. Karaktären av 
marknadsföringen influeras av vilken karaktär ägaren har, storleken på verksamheten samt 
vilken utvecklingsfas företaget är i. Inom mikroföretag finns det limiterat med resurser, det 
kan handla om finansiella resurser, tidsmässiga resurser eller kunskapsresurser. En annan 
begränsning inom mikroföretag är expertis, det kan handla om hur specialiserade företagets 
anställda är. Ägare av mikroföretag tenderar mer till att vara generalister istället för 
specialister. Mikroföretag har en begränsad påverkan på sin marknad, vilket kan vara 
resultatet av att marknadsföringen på mikroföretag är informell. Marknadsföringen grundar 
sig på hur ägaren gör affärer, många beslut sker direkt från ägaren och besluten kan grunda 
sig i oordnade förhållanden. Begräsningarna hos mikroföretag har en direkt påverkan på hur 
marknadsföringen ser ut hos verksamheten och det bidrar till att teorier inom 
marknadsföringsområdet blir svåra att implementera hos mikroföretag. (Gilmore, Carson & 
Grant 2001) 
 
Det finns en rad olika kommunikationsverktyg för mikroföretag, internet har visat sig vara 
effektivt och bidrar till att mikroföretag kan utveckla och stärka sin relation med sina kunder 
och potentiella kunder. Internet ses som ett strategiskt verktyg som är anpassningsbart och 
interaktivt när det kommer till marknadskommunikation, med interaktivitet kan kunder utefter 
sina preferenser välja ut den information de är ute efter och på det viset sker en automatisk 
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segmentering. Med hjälp internet kan mikroföretag analysera och anpassa sin information 
utefter vad de valda segmenten vill veta, det är också ett verktyg internt för de anställda där 
de kan hämta viktig information. (Cioppi & Buratti, 2009)  
 
Ett hinder med att marknadskommunicera online är att kulturella aspekter och 
generationsskiften spelar en väsentlig roll. Yngre individer har vuxit upp i en högteknologisk 
era, medan den äldre generationen måste anpassa sig och förstå sig på hur 
marknadskommunikation ser ut digitalt. Mikroföretag tenderar också till att ha otydliga 
marknadsföringsstrategier som kan appliceras på den digital marknadskommunikation, vilket 
kan visa på en passivitet från mikroföretagets sida. (Vescovi, 2000) 
	  

2.1.3	  Marknadskommunikation	  i	  mikroföretag	  
Mikroföretags kommunikation med marknaden är anpassade utefter hur kommunikationen 
ser ut i företaget, den ses som interaktiv och lärande process. Bristen på 
marknadsföringsmässiga förmågor inom mikroföretag leder till att mikroföretag tenderar till 
att förmedla ineffektiv marknadskommunikation, vilket kan bidra med svårigheter med att 
kontrollera sina marknadssegment. Det bör ske mer utbyte av information mellan universitet 
och mikroföretag för att kunna motverka barriären mellan den teori och praktik gällande 
marknadskommunikation på mikroföretag. Mikroföretag har mängd med information om 
marknadskommunikation att ta vara på från den akademiska världen, å andra sidan måste 
teorierna kring marknadskommunikation och mikroföretag vara logiska och enkla att 
implementera. För att implementera teorierna till praktiken bör universitet satsa på skarpa 
projekt för studenter, där studenter kan bidra med idéer som kan stimulera innovationer inom 
området. (Cioppi & Buratti, 2009) 
 
Kunder online har mer kontroll över företags kommunikation gentemot den fysiska, 
traditionella konsumenten. Det existerar en mer proaktiv attityd hos kunder online och deras 
förmåga att enkelt hitta, välja och ta reda på information. De använder sig av email, chatt 
eller diskussionsforum och har förmågan att uttrycka sina åsikter på ett varaktigt sätt. Det 
gäller för företag att utnyttja sina resurser på nätet, vilket kräver en strategi som tar hänsyn 
till hur den digitala världen kan samexistera med företagets nuvarande kommunikation. Den 
digitala marknadskommunikationen måste samordnas och förenas med målen som finns för 
den övriga marknadsföringskommunikationen. (Garau, 2008) 
 
Mikroföretag lägger ett begränsat intresse på att planera sina marknadsaktiviteter, 
aktiviteterna kan ses som reaktioner på det som händer inom och på företaget. Framväxten 
av internet har förändrat synen på klassisk kommunikation. Marknadskommunikation online 
differentierar sig gentemot klassisk kommunikation i tre olika karaktärsdrag som presenteras 
nedan. Med hjälp av internet finns det stora möjligheter att ha en interaktiv 
marknadskommunikation. Det handlar inte bara om gränssnittet, utan även om 
kommunikationsmöjligheterna. Framväxten av internet har möjliggjort för företag att ha en 
direkt interaktion med konsumenterna. Information som publiceras online kan ses och nås av 
alla som använder sig av internet, om inte informationen är skyddad. Internet är inte bara en 
kanal för att överföra information. Det är även ett praktiskt verktyg för att lagra information 
om alla intressenter. Den information som publiceras på webben har företaget tillgång till så 
länge den inte raderas.(Garau, 2008). 	    
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2.2	  Marknadskommunikation	  	  
Marknadskommunikation har traditionellt skådats ur ett kortsiktigt perspektiv. Antingen är 
marknadskommunikationen affärsskapande eller varumärkesbyggande. Det kortsiktiga 
perspektivet har emellertid övergått från ett taktiskt perspektiv till ett mer strategiskt 
perspektiv på marknadskommunikationen. (Mårtenson, s.25-26, 2009)  
 
Marknadskommunikation kan också beskrivas i tre huvudfrågor som är ämnade till att 
företaget ska hitta rätt målgrupp, formge rätt budskap samt att kommunicera till målgruppen i 
rätt kanal. Har företaget en tydlig uppfattning av de tre frågorna minimerar de riskerna för att 
begå misstag i deras marknadskommunikation. Företaget börjar med att komma överens 
över vilken målgrupp de vill nå ut till, för att sedan kunna formge ett lockande budskap som 
fångar kunderna. Valet av kommunikationskanal varierar då olika målgrupper kan befinna sig 
på olika medier. (Dahlén & Lange, s.30, 2009) 
 

2.2.1	  Varumärkesbudskap	  eller	  varumärkesstimulans 
Marknadskommunikation kan kategoriseras i två perspektiv, antingen handlar 
kommunikationen om varumärkesbudskap eller varumärkesstimulans. Varumärkesbudskap 
är den bild marknaden har av varumärket, olika koncept, idéer och associationer. 
Varumärkesstimulans handlar om att belöna företagets kunder för att de har valt varumärket, 
det kan handla om antingen kortsiktiga erbjudanden eller relationsbyggande aktiviteter. 
(Mårtenson, s.27, 2009) 
 
Affärsskapande satsningar syftar till de kortsiktiga satsningarna för att förstärka varumärket 
på kort sikt. Inom kunskapen kring varumärkesbudskap handlar det om att skapa kännedom 
om varumärket, skapa varumärkespreferenser samt differentiera det egna märket från 
konkurrenterna. Varumärkesstimulans syftar till att locka kunder till ett provköp, öka 
användningen av produkterna, samt att öka köp av andra varumärken och modeller i 
varumärkesportföljen. (Mårtenson, s.27, 2009)  
 
Varumärkesbyggande satsningar syftar till de långsiktiga satsningarna för att stärka 
varumärket på långsikt. Inom varumärkesbudskap handlar kunskapen om att fördjupa 
relationen mellan företag och konsumenter, öka förtroendet, samt att förstärka och repetera 
bilden av varumärket för kunderna. Inom varumärkesstimulans handlar det mer om att 
effektivisera relationen för ömsesidiga fördelar, behålla lojaliteten mellan företag och 
konsument, samt även öka den nuvarande försäljningen till kunderna.(Mårtenson, s.27, 
2009)  
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Figur 1. Egenkonstruerad figur om varumärkesbyggande och affärsskapande 
satsningar inspirerad av Mårtensson (s.26, 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
Varumärkesbyggande marknadskommunikation beskriver hur ett företag kan gå tillväga för 
att stärka sitt varumärke båda på kort och på långsikt. Det finns fyra dimensioner att använda 
för att stärka varumärket. Dessa dimensioner sammanfattar kundernas 
varumärkesmedvetenhet, varumärkesassociation, den upplevda kvalitén samt 
varumärkeslojaliteten. (Aaker, 1992) 
 
Genom att använda sig av de fyra dimensionerna kan företaget bygga upp varumärket. Detta 
görs med hjälp av fem olika tillvägagångsätt. Det första steget syftar till att företaget ska ha 
en tydlig identitet, i korta drag bör företaget veta vad de står för, regler och värderingar. Det 
andra steget syftar till att företagets varumärke, hur pass samarbetsvilliga företaget är med 
olika produkter, Namnet bör inte smutskastas. Det tredje steget syftar till att företagets 
kommunikation med omvärlden bör hålla samma standard genom tidens gång. Konsekvent 
information leder till färre missförstånd mellan företaget och den andra parten. Den fjärde 
metoden syftar till att företaget med hjälp av slogans och varumärkeslogotyper enkelt 
förknippas med deras budskap. Det sista tillvägagångssättet handlar om att bygga 
långvariga relationer såväl som korta med företagets konsumenter. Detta beror dock på om 
företaget strävar efter en affärskapande eller varumärkesbyggande strategi. (Aaker, 1992) 
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2.2.2	  Marknadskommunikationskanaler	  –	  business-‐to-‐business	  
När det kommer till marknadskommunikation och kanalval finns det en mängd olika kanaler 
att välja bland. Inom business-to-business är det viktigt att meddelandet i 
marknadskommunikationen sker via en kanal som anses vara intressant och lämplig 
gällande varan eller tjänsten. Marknadskommunikationen är mer övertygande om 
informationen som sänds är anpassad till mottagaren. (Danaher & Rossiter, 2011; 
Rosenbloom, 2013) 
 
Direkta kanaler 
Direkta kanaler hänvisar till kanaler som företaget själva har valt att annonsera sig i och har 
möjligheten att själva påverka (Dahlén & Lange, s.507, 2009).  
 
Forskning inom området vid millenniumskiftet visade att marknader på 2010-talet skulle vara 
dominerade av IT.  Kunder kan i skrivande stund med hjälp av IT inhämta information, hitta 
nya produkter och göra sina inköp var dem vill och när dem vill. Dagens marknad domineras 
av interaktiva lösningar som har framtagits med hjälp av IT. Marknader är inte drivna av 
marknadsförare som erbjuder vad kunden vill ha, det handlar mer om hur kunden vill ha det, 
när kunden vill ha det och under vilka förhållanden konsumenteten vill ha det, det handlar om 
att finnas där kunden vill göra inköpet eller hämta information för framtida inköp. 2010-talets 
marknad är driven av kunder som bestämmer vad som är viktigt, värdet av produkten och 
vilka relationer som är viktiga för konsumenten. Marknadskommunikation har historiskt sätt 
varit anpassat utefter hur marknader såg ut och hur det kommer att se ut. Det som krävs är 
större erfarenhet och mer kunskap om hur dessa interaktiva marknader ser ut och lägga 
större fokus på vad för roller företag spelar. (Schultz & Schultz, 1998)  
 
Email är ett snabbt, effektivt och enkel kommunikationskanal att använda sig av när det 
kommer till marknadskommunikation, det anses vara mer personligt. Relevansen kan dock 
ifrågasättas då kanalen kan vara svår att använda när det kommer till kontakt med nya 
kunder, kanalen anses vara opersonlig vid första kontakttillfället.(Dapko & Artis, 2014) 
Resultatet kring hur pass stor påverkan olika medier har på kunden är väldigt varierande 
beroende på hur kanalen matchar målgruppen (Daft & Lengel, 1986; Trevino, Lengel & Daft 
1987).  
 
Det har visats att desto rikligare informationen är i kommunikationen bidrar till att allt färre 
missförstånd skapas. Face-to-face kommunikation anses vara ett effektivt tillvägagångssätt 
då emotionella aspekterna tas i beaktning. Båda parterna får chansen att uttrycka sig med 
hjälp av känslor. Detta tillvägagångsätt följs sedan av mindre effektiva tillvägagångsätt som 
kommunikation via telefon, massutskick via E-mail och sist skriftliga dokument. (Knight, 
Pearson & Hunsinger, 2008) 
 
Enligt Fadil (2015) är användningen av sociala medier ett effektivt sätt för mikroföretag att 
integrera sig med sina kunder på ett kostnadseffektivt tillvägagångsätt. Kommunikationen 
mellan företaget och konsumenterna tenderar till att bli mer personligt då mindre företag 
oftast har en mindre kundkrets att förhålla sig till, och därmed kan uppmärksamma varje 
enskild kund mer än vad större multinationella företag kan. (Fadil, 2015) 
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Effekten av att använda sig av internet för att marknadskommunicera kan dock ifrågasättas. 
Det krävs en företagskultur som tillåter användning av internet som kommunikationskanal, 
vilket kräver upplärning hos företagets anställda. Forskning har visat på att kunskapen om 
marknadskommunikation med internet som kanal är viktig att föra vidare praktiskt hos 
mikroföretag. Universitet har information som kan vara väsentlig för att kunna använda 
internet som marknadskommunikations kanal. Mikroföretag ska vara öppna för forskning för 
att få information som kan appliceras på mikroföretagets marknadskommunikation på 
internet. (Cioppi & Buratti, 2009)  
 
Indirekta kanaler 
Indirekta kanaler är kanaler som företaget påverkas av indirekt. Indirekta kanaler kan 
förstärka distributionskanalen lönsamhet och har en lägre risk. Indirekta kanaler kräver också 
ett lägre engagemang när det kommer till resurser (Ramaseshan & Patton, 1994). Enligt 
Bello och Williamson (1984) visade det sig att ett företag med lågt antal personal hade 
problem med att använda sig av indirekta kanaler, vilket visade sig bero på att anställda inte 
hade tillräckligt med kunskap om företaget produkter eller att produktsortimentet var för stort. 
 
Word of mouth är när kunder indirekt sprider information kring ett varumärke, positivt laddad 
word of mouth sprids när kunder pratar ut om deras senaste köp till omvärlden. 
Varumärkesupplevelser påverkas av varumärkesrelaterade faktorer som tillfredsställelse, 
lojalitet, kvalitet, engagemang, tillit och om hur de upplevde värdet av varan eller tjänsten. 
(Aliosha, Bryan & Babakus, 2013)  
 
Det är känt att kunder gillar att dela med sig av sina erfarenheter hos företag som de 
konsumerat en produkt eller tjänst hos. Denna form av word of mouth tenderar att hamna på 
sociala medier. Dock visar studier att mikroföretag har bristfälliga erfarenheter i att behärska 
verktyg som krävs för sociala medier. (Fadil, 2015) 
 

2.2.3	  Marknadskommunikation	  i	  mikroföretag	  –	  business-‐to-‐business	  
Marknadskommunikation inom business-to-business kan beskrivas som kommunikationen 
mellan företag (Mårtenson, s.352, 2009). Tillskillnad från business-to-consumer är business-
to-business marknadskommunikationen fokuserad på företag. Företagen emellan efterfrågar 
varor eller tjänster från varandra och innehar en starkare relation. Inom business to business 
förekommer detta regelbundet då utbytet mellan de två parterna sker mer regelbundet och 
ofta mellan samma personer (Lindgren & Wynstra, 2005; Vargo & Lusch, 2008). 
 
Inom business-to-business beaktas flertalet faktorer när det kommer till 
marknadskommunikation hos ett mikroföretag. Nätverkande ses som en vital del för att 
upprätthålla och bygga upp meningsfulla relationer med sina kunder, mikroföretag tenderar 
till att kommunicera med sitt nätverk genom sin marknadskommunikation. (Gilmore, et al. 
2001) Enligt O’Donnell (2004) är ägare av mikroföretag engagerade i proaktiva nätverk med 
starka band, anledningen till att dessa nätverk existerar är för att behålla en relation och 
uppmuntra till nya köp från kunden. 
 
Kommunikationen i nätverkande behöver inte vara två-vägs kommunikation mellan företaget 
och kunden, alla kommunikationsaktivteter ska leda till att relationer upprätthålls och 
förstärks (Grönroos, 2004).  
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Marknadskommunikation spelar en strategisk roll för mikroföretag, både för företagets 
anställda och kommunikationen med marknaden. Det har visat sig att mikroföretag tenderar 
till att sakna både finansiella och marknadsföringsmässiga förmågor för att förmedla värde i 
sin marknadskommunikation. Vilket även stryks av uppfattningen om mikroföretag och deras 
finansiella förmåga att genomföra marknadskommunikation. (Watson, Hogarth-Scott & 
Wilson, 1998)  

Mikroföretag förhåller sig till sin kommunikation jämfört med de större företagen för att 
behålla sin position på marknaden. Kommunikationen spelar en stor betydelse i form av 
nätverkande mellan företaget och marknaden. Detta för att se sambandet mellan företaget 
och marknaden samt hur relationen mellan dessa ser ut. Mikroföretag utvecklar sina 
strategier för att uppnå konkurrenskraftig fördel på marknaden, därför är 
marknadskommunikationen en viktig beståndsdel. Normalt sett bygger denna kommunikation 
på personligt engagemang från personal som aktivt nätverkar med omvärlden för att ständigt 
hålla sig uppdaterade. (Spicket-Jones & Eng, 2006)  

I ett business-to-business kontext är det viktigt att ha ett starkt varumärke. Det har blivit allt 
vanligare för företag att ingå i samarbeten för att stärka varandras varumärken (Cooke & 
Ryan, 2000). Detta bidrar till att kunderna får en ökad varumärkeskännedom, 
varumärkeskvalité och varumärkesuppfattning (Levin & Levin 1996; Rao, Qu & Ruckert 
1999). Ursprunget till att dessa samarbeten förekommer är för att förbättra företagets 
finansiella situation för de båda parterna (Dahlstron & Dato-on, 2004; Erevelles, Stevenson, 
Srinvasan & Fukawa, 2007). 

I ett business-to-business kontext beträffar marknadskommunikationen mellan två företag. 
Detta kommer i form av kampanjer, annonser och mycket annat, dessa kommunikativa 
tillvägagångsätt delas upp i tre olika seg. Dessa steg är varumärkeinriktad 
marknadskommunikation, kontakt marknadsföring och avslut. Det varumärkesinriktade 
marknadskommunikationen hänvisar till all form av kommunikation som får företaget 
använder sig utav för att på ett konkurrenskraftigt sätt nå ut till sina leverantörer. Detta 
innefattar i stora drag företagets erbjudanden. Det andra steget är kontaktmarknadsföring ser 
på hur företaget komplimenterar information till sina leverantörer och kunder genom 
företagets säljare. Säljarna tar ansvar över att informationen som inte nådde hela vägen fram 
till slutmålet ges ut. Det sista steget handlar om avslut. Avslut handlar om kundens 
upplevelse över att all information och alla löften som den tillgivits stämmer överens med vad 
förteget faktiskt lovade ut. (Mårtenson s.352-353, 2009) 

	   	  

11 



	  

2.2.4	  Varumärkesidentitet	  
Ett företags vision om hur ett varumärke ska uppfattas av sin målgrupp kallas för 
varumärkesidentitet. Det är den interna eftersträvande bilden som företaget vill kommunicera 
med sin målgrupp, ett starkt varumärke har en klar varumärkesidentitet, det vill säga en rad 
associationer företaget har försökt skapa eller bevarat med sin marknadskommunikation. All 
kommunikation ska ha varumärkets identitet som utgångspunkt. Att inte känna till sin 
varumärketsidentiteten kan bidra till att det blir svårt att sätta en roll och utveckla varumärket.  
Varumärketsidentiteten kan beskrivas som varumärkets själ. (Mårtenson, s.80-81, 2009)  

Företag inom business-to-business kan analysera olika dimensioner till att stärka sin 
varumärketsidentiteten. Dimensionerna kan ses som byggstenar som bör uppfyllas för att 
tillfredsställa företagets förväntade varumärkesidentitet. Dimensionerna innefattar fokuset på 
företagets medarbetare och vad kunden har för behov, hur företaget vill utveckla sin 
varumärkesidentitet och hur konsekvent företaget är i sin marknadskommunikation. Med 
hjälp av lika typsnitt och logotyper kan företag stärka sin varumärkesidentitet. (Coleman. 
2011)  

Enligt De Chernatony (1999) inom företag spelar en väsentlig roll när det kommer till att 
behålla balansen mellan företagets kunder och varumärket. Företagets personal har en 
nyckelroll för att forma varumärkets värderingar och leverera varumärkets identitet (De 
Chernatony, 1999). Anställda som kan identifiera sig med företaget som varumärke är mer 
benägna till att hjälpa till att bygga upp företagets varumärke, både på arbetstid men även 
utanför arbetstid (Löhndorf & Diamantopoulos, 2014) 

2.2.5	  Profil,	  Image	  och	  Identitet	  
Profil och image hänger ihop med marknadskommunikation och är kopplade till immateriella 
värden, värden som inte går att ta på. Det är uppfattningen som finns om ett företag, vara 
eller tjänst som tillför något utanför det väsentliga hos företaget eller produkten. Det kan 
beskrivas som värdet som en kund är beredd att betala mer för. (Heide & Simonsson. 2005)  
 
Profil 
Begreppet profil kännetecknar vad ett företag vill att omvärldens ska se dem som. Företagets 
profil är allting visuellt som målgrupperna ser ut från företaget, exempel på detta är 
företagets logotyp med färger samt kommunikationen mellan företaget och konsumenterna. 
Företagets profil är verksamhetens ansikte utåt. (Heide, et al. 2005) 
 
Image 
Image innefattar målgruppernas bild eller uppfattning av organisationen Konsumenternas 
image till ett företag speglas av många olika faktorer, bland annat av vad olika medier tar 
fram, rekommendationer från andra, samt även kundens egen uppfattning. En kund som har 
egna erfarenheter till ett företag besitter ofta en väldigt stark image till företaget. 
Konsumentens image blir då väldigt svårt att förändra då egna erfarenheter oftast har större 
inverkan än vad övriga faktorer. (Heide, et al. 2005) Enligt Mårtenson (s.223, 2009) handlar 
image om hur varumärket uppfattas av omvärlden i form av olika associationer från 
målgrupper 
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Identitet 
Identitet kan beskrivas som ett företags kärna, hur företaget tär sig och vad det finns för 
regler och karaktärer i jämförelse till andra företag. Ett företags identitet ska både vara fysiskt 
och emotionellt sammansvetsat med företagets produkter eller tjänster. Ett företags identitet 
kan jämföras med en mänsklig identitet, det handlar för företaget att skriva reglerna för vad 
de är och inte är. (Petek, Ruzzier & Konecnik, 2012) Enligt Mårtenson (s.392, 2009) ska 
varumärkets identitet ligga till grund för all form av kommunikation i företaget. 	  
	  

2.3	  Integrerad	  marknadskommunikation	  
Inom marknadskommunikation är begreppet IMC förekommande. IMC är en förkortning för 
Integrated marketing communication som kan definieras som hantering och kontroll över all 
marknadskommunikation, säkerställning av varumärkets positionering, karaktär och att 
varumärkets budskap förmedlas synergistiskt genom all kommunikation som företaget har 
genom en och samma strategi. (Holm, s.24, 2006) Integrerad marknadskommunikation kan 
representera antingen en strategisk eller taktiskt process. Den strategiska dimensionen av 
integrerad marknadskommunikation är ramverk som ger vägledning till taktiska åtgärder, 
samtidigt ska åtgärderna formas till att ge respons både från kunder, intressenter och 
konkurrenter. Det strategiska ska fokusera på att bidraget av integrerad 
marknadskommunikation ska hjälpa till att korrekt kunna identifiera nya marknadsmöjligheter 
och ligga som grund till marknadsplanering som ska leda till tillväxt för företaget. Objektivet 
för det hela handlar om att uppnå en hållbar konkurrensfördel. (Reid & Movando, 2005) 
 
Integrerad marknadskommunikation kan ses som en fyrstegsprocess: 

Fas 1. Taktisk koordination av budskap som skapar en konsekvent skildring av 
kärnvärden.  

Fas 2. Omdefiniering av marknadskommunikation med ett synsätt ”utifrån och in" där 
kommunikationen är fokuserat på kundernas uppfattning av företaget. 

Fas 3. Tillämpning av informationsteknik för att omvandla kunddata till kundkännedom. 

Fas 4. Strategisk och ekonomisk integration för att konsekvent kunna ha kontroll över 
företagets marknadskommunikation som ska ge avkastning till investeringen. (Reid, et al 
2005) 

Det existerar ett gap mellan teori och praktik hos mikroföretag när det kommer till integrerad 
marknadskommunikation. Det har visat sig att mikroföretag fokuserar sig på ensidiga 
aktiviteter när det kommer till marknadskommunikation, antingen interaktiv kommunikation 
eller kommunikation på mässor. Planeringen av marknadskommunikationens aktiviteter sker 
kortsiktigt och anpassas bara utefter företagets villkor och nulägessituation. (Balboni, 2010)	   
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2.4	  Analysmodell	  
En analysmodell har upprättats för att koppla samman och förklara begreppen och teorierna 
till analysen. Det teoretiska ramverket inleds med teorier om vad mikroföretag är, vad det 
finns för begränsningar samt vad som karaktäriserar ett mikroföretags marknadsföring i 
allmänhet. Syftet med avsnittet är att bygga en teoretisk grund för att kunna upprätta en 
analys och få förståelse över hur mikroföretag har studerats i tidigare forskning. Därefter 
redovisas vad marknadskommunikation i den här studien omfattar. Detta tas i anspråk för att 
få förståelse över vad marknadskommunikation definieras som och hur studiens mikroföretag 
arbetar med sin marknadskommunikation med ett utökat fokus på business-to-business. 
Avsnittet redovisar vad det finns för skillnader i marknadskommunikation och avslutas med 
integrerad marknadskommunikation.  
 
Figur 2. Egenkonstruerad analysmodell   
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3.	  Metod	  och	  tillvägagångssätt	  
Under följande avsnitt presenteras en introduktion till valet av ämne och sedan 
presenteras studiens genomförande i form av en litteraturgenomgång, val av metod, 
urval, intervjuer och bearbetning av data. Avslutningsvis följer en diskussion gällande 
studiens reliabilitet samt validitet och en diskussion kring metodvalen. 
 

3.1	  Litteraturgenomgång	  
Litteraturgenomgång är ett praktiskt verktyg vid undersökning av ett forskningsområde, det 
ger en generaliserad bild för området med relevant fakta som väcker intresse och förståelse 
över forskningsområdet. Det breddar även förståelsen över hur tidigare forskningsstudier har 
genomförts och kan bidra till utvecklingen av forskningsfrågor. Med hjälp av en 
litteraturgenomgång kan ramar sättas för studien. (Bryman & Bell, s.101, 2011)  
En litteraturstudie genomfördes för att fördjupa kunskapen om den teoretiska litteraturen 
inom problemområde. Valet att göra det var för att bygga upp den teoretiska referensram 
vilket låg till grund för genomförandet av den empiriska studien. Databasen Discovery som är 
en del av Mälardalens högskolas artikelbas har använts för att hämta in relevanta 
vetenskapliga artiklar. Google Scholar och övrig litteratur som böcker från tidigare kurser på 
Mälardalens högskola användes för att bygga på kunskapsbanken i studien. Vid sökning av 
vetenskapliga artiklar användes engelska begrepp som market communication, micro 
enterprise, business-to-business, branding, identity, profile, integrated marketing 
communication, word of mouth. Det hittades också artiklar som hittades genom att läsa 
andra artiklars referenslistor för att gå djupare in i fokusområdet samt stärka argumenteten 
kring uppsatsens område via tidigare forskning. På internet hämtades information om ämnet 
hos Sveriges riksdag och ekonomifakta bland annat för att få inspiration om vad som har 
skett inom området. Litteraturgenomgången har sin utgångspunkt från de 10 
förhållningssätten vid litteratursökning (Bryman & Bell, s.128, 2013). 
 
Figur 4. Litteratursökning 
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3.2	  Val	  av	  metod	  
Infallsvinkeln för studien framkom då det visade sig att det fanns kunskapsluckor i litteraturen 
relaterat till mikroföretag och marknadskommunikation. Tidigare forskning hade visat sig 
beröra marknadskommunikation inom större organisationer i större utsträckning. Tidigare 
undervisning på akademin hade haft ett större fokus på stora organisationer vid undervisning 
av marknadskommunikation och marknadsföring i allmänhet. Detta uppmärksammades då 
majoriteten av Sveriges företag klassas som mikroföretag och idén kring att analysera ett 
mikroföretag väcktes. Studiens forskningsfrågor och syfte återspeglar att den teoretiska 
referensramen har framtagits utefter en noggrann litteraturgenomgång som har inspirerat 
fram valet av metod och respondenturval, vilket senare bidrar till studiens analys, diskussion 
och slutsatser.  
 
Figur 3. Egenkonstruerad figur inspirerad av deduktivt angreppssätt inspirerad av 
Bryman (s.28, 2013) 
 
 
 
 
 
 
Studien har en kvalitativ ansats på forskningsmetodiken. Metoden har sin utgångspunkt i att 
få en djupare förståelse över problematiken som existerar inom forskningsområdet. Valet av 
att genomföra studien med en kvalitativ metod var för att majoriteten av tidigare forskning 
visade sig ha genomförts med en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden var bäst 
anpassad på vad studien är ämnad till då det handlar om att beskriva och skapa förståelse 
över ämnet (Kvale, s.9, 2007). Forskningsansatsen grundar sig i vad studien ämnar till att 
undersöka och härstammar från litteraturgenomgången (Bryman, et al. s.11-15, 2011). 
 
Den teoretiska referensramen bidrog till insikter om vad som var relevant att undersöka inom 
området marknadskommunikation hos mikroföretag inom business-to-business, vilket som är 
studiens fokusområde, vilket kan liknas som en deduktiv ansats. Valet av fokusområde 
grundar sig också i ett eget intresse inom marknadsföringsområdet. Studien kan liknas vid en 
deduktiv ansats vilket betyder att studiens antaganden grundar sig på tidigare forskning och 
härstammar från existerande teorier (Bryman, et al. s.31, 2013; Bryman, s.28, 2013) 
 
För att få ett större sammanhang på studien användes fallstudie som metod. Tre fallföretag 
användes i denna studie för att försöka få en konkret och mer korrekt bild över hur 
situationen faktiskt ser ut i praktiken. Fördelen med att använda ett fallföretag i studien är att 
det ger bra information om det undersökta fallet då det speglar av sig på verkligheten, 
nackdelen är att det kan vara svårt att generalisera situationen eftersom att alla företag inte 
följer samma normer samt strävar efter samma mål (Bryman & Bell, s.84-89, 2013). Valet av 
att använda sig av en fallstudie var för att fallstudier beskriver fenomen enligt Eisenhardt 
(1989). I denna studie handlade fenomenet om marknadskommunikation på ett mikroföretag. 
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3.3	  Val	  av	  studieobjekt	  
Studien är ämnad till att beskriva hur marknadskommunikation i ett business-to-business 
kontext ser ut på ett mikroföretag. Anledning till valet av mikroföretag var för att tidigare 
forskning visade på att det fanns en kunskapslucka när det kommer till mikroföretag och 
marknadskommunikation. Tidigare forskning visade på att det fanns begränsat med resurser 
på mikroföretag, bland annat finansiella resurser (Cheng & Krumwiede, 2012; Paladino, 
2007). Litteraturen inom området marknadskommunikation var baserade på stora 
organisationer vilket också bidrog till valet av att studera ett mikroföretag (Chaston & 
Mangles, 2002).  
 
Studien är ämnad till att beskriva hur marknadskommunikation ser ut på ett mikroföretag 
inom business-to-business. För att kunna genomföra detta försöker studien belysa 
marknadskommunikation utifrån två perspektiv, ett från fallföretagets perspektiv och ett från 
deras kunders perspektiv. Innan studien genomförande fanns det ett intresse från 
fallföretagets håll att undersöka hur deras marknadskommunikation såg ut där av valet att 
studera Ferdfelt Trading AB. 
 

3.4	  Val	  av	  respondent	  
Urvalet av intervjurespondenter var kopplade till studiens ändamål. Fallföretaget var Ferdfelt 
Trading som är ett aktiebolag med sex stycken anställda som är verksamma inom den 
skandinaviska och svenska fordonsbranschen. Företaget var passande för studiens ändamål 
då de passade in under begreppet mikroföretag samt att företaget var verksamma inom 
business-to-business branschen. Fem telefonsamtal genomfördes till empiri insamlingen av 
fallföretagets kunder. Bara två hade möjlighet att intervjuas. Intervjurespondenterna var två 
personer i allmänhet som var kopplade till företagets marknadskommunikation. 	  
	  
Ferdfelt Trading AB verkställande direktör och företagets nyckelkundansvarige 
representerade företagets respondenter. Valet av att samla empiri från dessa två var för att 
deras roller i företaget var av relevans för studien, det vill säga marknadskommunikation. De 
båda respondenterna gav välutformade svar på frågorna från intervjuguiden vilket 
underlättade till att analysera svaren med koppling till den tidigare forskningen inom området. 
För att gräva djupare in i frågeställning kring hur marknadskommunikationen ser ut på ett 
mikroföretag inom business-to-business undersöktes även två av Ferdfelt tradings 
företagskunder. Detta genomfördes för att få en förståelse hur marknadskommunikationen 
uppfattas av den mottagande parten. Ytterligare utfördes detta för att försöka skapa en 
uppfattning över hur ett mikroföretag marknadskommunikation ser ut från ett tvåvägs 
perspektiv, dels från Ferdfelt synvinkel men också från företagskunderna i fråga. 
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3.5	  Operationalisering 
En operationalisering framtogs för att utforma intervjufrågorna för den empiriska 
datainsamlingen. Metoden utgår från att identifiera nyckelbegrepp och begrepp ur den 
vetenskapliga referensramen, för att därefter ligga som grund för utformningen av 
intervjufrågor. Metoden har sitt ursprung från fysiken och beskriver tillvägagångsättet eller 
operationerna som används vid mätning av begrepp (Bryman, s.151, 2013). Begreppen som 
användes redovisas nedan, dessa är hämtad från studiens tre fokusområden gällande 
teoriavsnittet. För att se operationaliseringstabell se bilaga 1. 

• Företagets storlek, hantering, kapital och resurser härstammar från teorin om 
mikroföretags karaktär 

• Värde, kommunikation, internet, interaktivitet och samverkan härstammar från teorin 
om marknadskommunikation på mikroföretag 

• Karaktär, resurstillgångar, samarbete med universitet och kommunikation 
härstammar från teorin om begränsningar inom mikroföretag 

• Taktiskt, kortsiktigt, strategiskt, långsiktigt härstammar från teorin om 
marknadskommunikationsperspektiv 

• Affärsskapande eller varumärkesbyggande härstammar från teorin om 
varumärkesbudskap eller varumärkesstimulans 

• Direkta, indirekta val av kanal härstammar från teorin om 
marknadskommunikationskanaler hos mikroföretag inom business-to-business 

• Kommunikation mellan företag och kunder, relationer, nätverkande, varumärke och 
samarbete härstammar från teorin om marknadskommunikation hos mikroföretag inom 
business-to-business 

• Förväntad uppfattning av företaget, faktisk uppfattning, vision och 
varumärkesidentitet härstammar från teorin om profil, image och varumärkesidentitet 

• Strategi, planering, kommunikation, synergi, tillämpning, aktiviteter, interaktivt, 
mässor och tillväxt härstammar från teorin om integrerad marknadskommunikation	  

Efter operationaliseringen av studiens frågor utformades en intervjuguide (se bilaga 3.) För 
att precisera frågor utformades en intervjuguide. Intervjuguiden delades in i tre 
huvudområden: mikroföretag, marknadskommunikation och integrerad 
marknadskommunikation (se bilaga 2). Genom att dela upp intervjuguiden i huvudområden 
underlättade det för uppdelningen vid redovisning av undersökningens resultat (se empiri 
kapitlet) 

Därefter utformades en intervjuguide för fallföretagets kunder, utefter en operationalisering, 
(se bilaga 2 & 4). Syftet med intervjuguiden var att få en återspeglad bild på hur 
marknadskommunikationen genomförs samt få en förenlig bild över fallföretagets 
marknadskommunikation. Frågorna var anpassade utefter operationaliseringen och 
utformades utifrån fallföretagets intervjuguide. Huvudsakliga frågor om fallföretagets 
marknadskommunikation med kunden togs fram för att få svar på hur 
marknadskommunikationen uppfattades från kundens perspektiv. 
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3.6	  Intervjuer	  
Semistrukturerade intervjuer användes för att samla in empiri till studien (Bryman. et al. s. 
475-480, 2013). Valet av semistrukturerade intervjuer var delvis för att informationen som 
utbyttes inte skulle falla utanför studiens fokusområde. Syftet till varför en semistrukturerad 
intervju användes var dess förmåga att förhålla sig till temat som berörs på ett strukturerat 
men även flexibelt sätt. Intervjuguiden delades till en utomstående individ utan akademisk 
bakgrund som fick kontroll läsa guiden. Anledningen till detta var för att få respons på om 
frågorna ansågs vara för teoretiskt uppbyggda. Frågorna i intervjuguiden inleddes med den 
första frågan där respondenten fick möjligheten att svara på frågan så fritt som möjligt. Detta 
bidrar till att reliabiliteten av svaret blir mer trovärdigt då respondenten får möjligheten att 
motivera sitt svar.  
 
Den ena intervjuguiden var anpassad till fallföretagets anställda som arbetar inom med 
marknadskommunikation. Denna intervjuguide sammanfattade 25 stycken frågor som 
berörde ämnena mikroföretag, marknadskommunikation inom business-to-business och 
även integrerad marknadskommunikation. Intervjuguiden som gavs till företagets 
företagskunder sammanfattade sex stycken frågor som berörde ämnet 
marknadskommunikation då det var av mest relevans för studiens syfte. Företagskunderna 
fick möjlighet till anonymitet då det var representanter från sina företag och inte 
representerade hela företaget samlade bild över fallföretaget. I studien benämns 
fallföretagets kunder som företag A och företag B, se kapitel 4. Empiri. Intervjuerna med 
företag A och B genomfördes via telefon på grund utav tidsbrist från respondenternas sida, 
samtalen spelades in.  
 
Intervjuguidens frågor behövde inte följas i ordning om respondentens föregående svar 
speglade sig in på de övriga frågorna. Denna flexibilitet bidrog till en tydligare förståelse kring 
det givna svaret. Studien använde sig av två semistrukturerade intervjuer, en till fallföretaget 
och en till fallföretagets kunder. Dessa två har olika karaktär men härstammar från 
teoriavsnittet som har operationaliserat fram intervjufrågorna. Detta tillvägagångsätt är 
vanligt inom kvalitativ forskning (Bryman, s.452, 2013). Intervjuer ger tillfället att ta del av 
information som är av högst relevans för studiens syfte. Det ger också möjligheten att 
utforma och anpassa specifika frågor till varje individuell respondent. Ytterligare fördelar med 
att använda sig utav personliga intervjuer är möjligheten att tolka respondenternas 
kroppsspråk men också även andra emotionella signaler. (Björklund & Paulsson, s.68, 2012) 
Detta tillvägagångsätt användes i studiens intervjuguide då två olika intervjuguider 
utformades för att få fram olika svar från respondenterna. 
 
Fyra intervjuer genomfördes och svaren på hur marknadskommunikationen såg ut från två 
håll visade sig vara densamma. Inom kvalitativ forskning är det svårt att specificera 
urvalsstorleken på undersökning, det skiljer sig från situation till situation(Bryman, s. 437, 
2013).  
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3.7	  Datainsamling	  
Data som redovisas i denna undersökning härstammar från de semistrukturerade 
intervjuerna som genomfördes för den empiriska insamlingen. Datainsamling skedde också 
genom att studera tidigare forskning inom området, vilket redovisades i 
litteraturgenomgången. Intervjuerna med företaget skedde på företagets huvudkontor i 
Stockholm. Studiens respondenter intervjuades var för sig för att få ut tillräckligt med 
information och för att belysa skillnader baserat på respondenternas egna erfarenheter. Vid 
insamling av empiri gällande företagets kunder genomfördes intervjuer på telefon, detta är 
kopplat till studiens tidsåtgång samt att företagets kunder är utspridda runt om i Sverige samt 
att det fanns tidsbrist från respondenternas sida. Intervju via telefon ansågs då vara det 
lämpligaste tillvägagångsättet för att samla in empiri från företagets kunder. 
 
Data har inhämtats från internet. Information, statistik och uppgifter om mikroföretag och 
marknadskommunikation inhämtades för att få en djupare förståelse över området och vad 
som sker inom det lokalt i Sverige. Information om studiens fallföretag inhämtades för att få 
en bild över vilka företaget var. Det som var viktigt vid inhämtning av data var att ha i åtanke 
att informationen kan vara vinklad samt inte täcker hela området vilket kan påverka studiens 
reliabilitet. Därför är det viktigt vid inhämtning av data att vara medveten om vilka sökord och 
databaser som används, för att undvika att informationen inte är ofullständig (Björklund & 
Paulsson, s.67, 2012).	   

3.8	  Analysmetod	  
Intervjuerna spelades in då det anses som obligatoriskt inom kvalitativ forskning, då 
intervjuerna skedde i ett samtal. Genom att spela in intervjuerna underlättade det till analys 
och blicka tillbaka till vad som sades under intervjuerna, det har även bidragit till möjligheten 
att upprepa och tolka det intervjupersonen sa (Bryman, s.428, 2013). Narrativ analys är ett 
tillvägagångssätt som används inom kvalitativa undersökningar med fokus på att intervjuer 
ska uppfattas som berättelser eller historier. Metoden används för att insamla information ur 
ett personligt perspektiv från respondenten, vad det är för ursprunglig idé som ligger bakom 
det givna svaret (Bryman, et al. s.538, 2013).  

Enligt Mishler (s.77,1986) kan respondentens svar i en kvalitativ intervju uppfattas som 
historier eller berättelser som kan innehålla primärdata för en narrativ analys. Målet med att 
använda en narrativ analys var att locka fram respondentens återskapade redogörelser av 
samhörigheterna mellan olika händelseförloppen och mellan händelser och sammanhang för 
att senare koppla det samman med den teoretiska referensramen och upprätta en analys. 
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3.9	  Etiska	  principer	  
Etiska principer har beaktas vid genomförandet av studien. Vid intervjutillfällen har 
respondenten informerats över studiens syfte och att delaktigheten är frivillig. En grundlig 
genomgång av studiens delar har informerats och intervjuerna har förvarats i åtskilt från 
obehöriga. Uppgifter om studiens respondenter har bara använts för studiens ändamål och 
raderats vid färdigställd transkribering av data. (Bryman, et al. s.131, 2013)  

Intervjurespondenten har informerats om samtyckeskravet vilket syftar på att deltagaren får 
själv bestämma hur länge den vill delta i intervjun, det färdiga materialet har delats med till 
respondenten som först har fått godkänna om materialet var lämpligt för studien. 
Konfidentialitetskravet tillämpades på företagets kunder och syftade på att känsliga uppgifter 
skulle tillhandhållas med tystnadsplikt och anonymitet. (Bryman, s.133, 2011) 

3.10	  Metoddiskussion	  
Valet av metod 
Valet av att genomföra studien med en kvalitativ metod grundade sig i att tidigare forskning 
hade genomförts med en kvalitativ metod, vilket ansågs vara lämpligast. Den kvalitativa 
metoden är kopplad till studiens frågeställning som handlar om att beskriva hur 
marknadskommunikation ser ut på ett mikroföretag inom business-to-business. Den 
kvalitativa metoden användes då studien hade blivit svår att genomföra med en kvantitativ 
metod, det genomgående syftet har varit att beskriva och skapa förståelse över 
forskningsområdet vilket inte hade varit lämpligt genom kvantitativ metod. Studiens 
generaliserbarhet hade kunnat öka om fler kundintervjuer hade genomförts men med 
tidsåtgången och med etiska principer i baktanke ansågs det att de kvalitativa intervjuerna 
gav studien en samlad bild över hur marknadskommunikationen såg ut på mikroföretaget.  
 
Fallstudie ansågs vara inom val av metod för att få en konkret bild över hur situationen ser ut 
på ett mikroföretag. Enligt Bryman och Bell (s.84-89, 2013) bidrar fallstudier till en 
beskrivande bild över hur situationen ser ut, i denna studie handlar det om ett mikroföretag 
inom business-to-business. Det speglar verkligheten, dock kan det ifrågasättas om 
verkligheten hos studiens fallföretag är generaliserbar för samtliga mikroföretag i Sverige.  
 
Valet av intervjurespondenter 
Valet av intervjurespondenter grundade sig i att studien till en början var tänkt som ett 
uppdrag. Efter vidare diskussion med företaget framkom det att det fanns en tidsbrist, både 
hos författarna och företaget i fråga, studien tenderade till att hamna utanför ramarna om 
fortsatt fokus hade lagts på uppdraget. Där av föll valet att bara fokusera sig på att intervjua 
företaget för att driva studien. Fallföretaget har haft en influens på studiens fokus, men det 
hela bygger på tidigare forskning och ett personligt intresse som fanns hos författarna till den 
här studien och fallföretaget ansågs vara lämpliga för det. Företagets verkställande direktör 
och nyckelkundsansvarig valdes att intervjuas för att få en bild över hur 
marknadskommunikationen ser ut i nuläget, vilket täcker 100 procent av företagets 
representanter som har hand om marknadskommunikationen. Urvalet av 
intervjurespondenter grundade sig i målstyrt urval, där valet av intervjurespondenter 
hänvisas till forskningsfrågorna i studien.  
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För att få en bättre helhetsbild över företagets marknadskommunikation från två olika håll 
genomfördes valet att intervjua två av företagets kunder. Fokuset var att få reda på vad 
företagets kunder hade för uppfattning på studiens fallföretag, det handlade om att skapa en 
förståelse. Tidsbrist var ett faktum både för studiens författare och företagen i fråga, där av 
föll valet på antalet respondenter till två företagskunder. Eftersom att studien enbart är 
ämnad till att beskriva hur marknadskommunikation ser ut på ett mikroföretag inom business-
to-business här i Sverige är den inte generaliserbar för någon specifik utlandsmarknad. 
Studien kan inte heller ses som generaliserbar för samtliga mikroföretag i Sverige, tidigare 
forskningen berör dock vad som har studerats inom området och det är vad studien bygger 
på. I denna studie visade det sig vara en datamättnad efter fyra intervjuer då svaren på hur 
marknadskommunikation såg ut bekräftades. 
 
Valet av intervju 
Valet för att använda sig utav semistrukturerade intervjuer för att få fram svar på studiens 
frågeställning var för att få en djupare förståelse över hur marknadskommunikationen såg ut 
på ett mikroföretag inom business-to-business. Intervjuguiden utformades på att 
respondenterna skulle få möjligheten att svara på frågorna i ett bredare omfång, detta 
gjordes för att försöka förstå respondentens synsätt på marknadskommunikation (Kvale, 
2006). Sådana frågor förutsätter att det har använts en kvalitativ metod, vilket ansågs vara 
mest lämpligt för den här studien. I och med att intervjuerna besvarades av 100 procent av 
fallföretagets ansvariga gällande marknadskommunikationen bidrog det till att studiens 
reliabilitet ökade. Antalet intervjuer var lämpligt då studien var ämnad till att ge en utförlig bild 
av hur verkligheten såg ut på ett mikroföretag.  
 
Valet av att spela in intervjuerna var för att kunna blicka tillbaka på vad som sades under 
intervjuerna samt även för att ingen information skulle gå till spillo. Det fanns dock en 
medvetenhet om att antalet intervjuer inte skulle ge en generaliserad bild över hur 
marknadskommunikation ser ut på ett mikroföretag. Studien är dock fokuserad på att 
beskriva och få en förståelse för hur marknadskommunikationen ser ut på studiens 
fallföretag. Med detta menas att ingen generalisering dras över att 
marknadskommunikationen ser ut på samma sätt för samtliga mikroföretag som är 
verksamma på den svenska marknaden. 
 
Reliabilitet och validitet 
Studien anses ha en hög reliabilitet, det grundar sig dels på att studien har använt sig utav 
kontrollfrågor under intervju. Enligt Björklund och Paulsson (s.60, 2012) kan kontrollfrågor 
användas för att fastställa om respondentens svar faktiskt styrks av respondenten själv. 
Genom att ställa motfrågor ökar reliabiliteten i form av argument från respondenten, vilket var 
något som genomfördes under intervjuerna. Problematiken i studiens reliabilitet ligger dock i 
att den kan vara svår att replikera studien. Det är något som är vanligt i kvalitativa 
undersökningar då kvalitativ forskning är baserad på forskarens eget intresse och 
undersökningen är beroende av forskarens utgångspunkt (Bryman, s.369, 2011). 
Datainsamlingen anses vara trovärdig då det direkt hämtad från företagets verkställande 
direktör och nyckelkundsansvarig, det representerar återigen 100 procent av företagets 
ansvariga av marknadskommunikationen. Datainsamlingen från dessa två jämfördes för att 
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försöka se om det fanns en koppling mellan svaren, vilket visade sig finnas. Detta 
säkerställer att det som har sagts stämmer överens då informationen är likartad.  
 
De semistrukturerade intervjuer som har genomförts har bidragit till att trovärdigheten av 
respondentens svar har ökat, då respondenten har haft chansen att motivera och utveckla 
sitt svar på intervjufrågan. Detta kan ha bidragit till en grundförklaring till varför respondenten 
svarade på ett visst sätt, vilket kan öka på studiens reliabilitet. En omdefiniering av studiens 
reliabilitet och validitet har genomförts, kvalitén om information som framkom har analyserats 
för att få reda på vilken standard informationen tillgodoser. Det är vanligt med att omdefiniera 
reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning då resultaten skiljer sig åt inom kvalitativ forskning 
(Bryman, et al. s.400, 2013). Genom att använda ett flertal olika respondenter under 
intervjuerna från både fallföretaget och dess företagskunder bidrog till en ökad tillförlitlighet 
av studien då det gav möjligheten att få olika perspektiv på hur marknadskommunikation på 
ett mikroföretag inom business-to-business ser ut. Denna typ triangulering bidrar till en ökad 
reliabilitet och validitet av studien (Björklund & Paulsson s.76-77, 2012). 
 
Validiteten för studien handlade dels om att ställa rätt formulerade frågor i intervjuguiden 
(Björklund & Paulsson, s.60, 2012). Detta bekräftade att det fanns en överrensstämmelse 
mellan det som undersöktes och det som tidigare hade skrivits inom området. 
Forskningsfrågan är baserad på tidigare forskning och vad det fanns för fenomen som inte 
hade studerats tidigare. Operationaliseringen utformades utifrån tidigare forskning inom 
området för att kunna besvara forskningsfrågan och dra valida slutsatser. Enligt Bryman 
(s.352, 2011) handlar validitet om undersökningen stämmer överens med det som ska 
undersökas.  
 
Den teoretiska referensramen är baserad på litteraturgenomgången som genomfördes i ett 
tidigt skede i studien. Vetenskapliga artiklar och böcker inom området har använts för att 
kunna utforma forskningsfrågorna och studiens fokus. Det fanns en förståelse över att 
Mälardalens högskolas databas Discovery hade en viss begränsning, därför blev det ett 
omedvetet bortfall. Detta kan dock diskuteras då även Google Scholar användes för att få en 
djupare litteratursökning. Där av anses slutsatserna till studien vara trovärdiga, baserat på 
vad för tidigare forskning som hade genomförts och vad som framkom under empiri 
insamlingen. Information som framkom under intervjuerna ansågs vara trovärdiga då det 
täckte 100 procent av de ansvariga på fallföretagets marknadskommunikation. Svaren som 
framkom visade sig ha en koppling till vad tidigare forskning inom området hade berört men 
ur ett annat perspektiv, det vill säga inom business-to-business. Detta bidrar till att studiens 
empiri anses vara trovärdig och lämplig för forskningsområdet.  
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4.	  Empiri	  
 
Under följande avsnitt redovisas den empiriska datainsamlingen som ligger i grund för 
diskussion och analys för att senare leda ner till undersökningens slutsatser. Den empiriskt 
redovisade data grundar sig på kvalitativa intervjuer som har genomförts med studiens urval 
av respondenter, där semistrukturerade intervjuer har genomförts. 

 

4.1	  Företagsbeskrivning	  
Det hela startade med att Ferdfelt Trading AB var en del av ett större företag ett 
handelsföretag som hette August Eklöf. Företaget hade bland annat hand om Fujifilm här i 
Sverige och andra större avdelningar, men företaget hade börjat splittrats upp. 1987 startade 
Ulf Ferdfelt upp ett eget företag, där han tog med sig delar av sin avdelning och agenturer för 
en rad varumärken som hade tidigare hade haft hand om. Ferdfelt Trading AB är från början 
en del av ett större företag som idag är ett mindre företag med sex stycken anställda. Där 
sonen Patrik är verkställande direktör och ägare tillsammans med Ulf. Utöver det har 
företaget en säljare, nyckelkundsansvarig, lageransvarig och en administrationsansvarig. 
Säljaren anställdes nyligen och har inte direkt någon erfarenhet om hur 
marknadskommunikationen ser ut på företaget i skrivande stund, likt den lageransvarige och 
administrationsansvarige. (Verkställande direktör, 2015) 
 
Ferdfelt Trading AB agerar huvudsakligen på eftermarknaden för fordonstillbehör inom 
business-to-business marknaden här i Sverige. Företaget har både stora och mindre företag 
som kunder och företaget ställer även upp som representanter för sina varumärken när det 
kommer till konsumentmarknaden. Detta sker främst via mässor och bilrelaterade 
evenemang. Med 18 etablerade varumärken i sin portfolio är Ferdfelt Trading AB ansiktet 
utåt för några av världens främsta leverantörer av fordonstillbehör. (Verkställande direktör, 
2015) Företaget omsätter 18 miljoner kronor årligen, då är inte krediten från leverantörerna 
inräknat i omsättningen. Krediten kommer direkt från leverantörer används vid inköp av 
produkter. (Verkställande direktör, 2015) 
 
Figur 5. Egenkonstruerad figur över företagsstruktur (Verkställande direktör, 2015) 
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4.2.	  Intervju	  med	  verkställande	  direktör 
Empirisk	  data	  insamlad	  från	  en	  semistrukturerad	  intervju	  med	  Ferdfelt	  trading	  ABs	  Verkställande	  
direktör.	  

Mikroföretag 
Ferdfelt Trading ABs verkställande direktör menar på att i sitt företag arbetar dem inte inom 
titlar, utan de anställda tillges arbetsuppgifter och förväntas lösa dessa. ”Självklart finns det 
säljare, nyckelkundsansvarig, lagerarbetare och en administrationsansvarig men en tydlig 
struktur existerar inte” (Verkställande direktör, 2015).  Vidare menar verkställande direktören 
på att det handlar om att utfylla roller som täcker det som behövs göras i ett mindre företag. 
Årligen omsätter företaget ungefär 17-18 miljoner svenska kronor, det är företagets direkta 
omsättning. Utöver det arbetar företaget också med provisionsbaserade krediter direkt från 
sina leverantörer som levererar direkt till deras större kunder, det som säljs får företaget som 
en kredit som de använder vid inköp av nya produkter. Omsättningen är större, men den går 
inte genom företaget poängterar den verkställande direktören (2015). 
 
När det kommer till att skapa medvetenhet och synas som företag marknadsförs sig Ferdfelt 
Trading AB först och främst genom mässor, där de ställer upp och representerar sitt företag, 
därefter representerar företaget sina varumärken, sin affärshalva. Marknadsföringen handlar 
dels om att marknadsföra sig via annonser, det sker mestadels i tidningar poängterar den 
verkställande direktören (2015). På senare år har det blivit att företagets kunder vill ha 
pengar för att marknadsföra företagets produkter, detta görs via exempelvis tv-reklam och 
direktreklam som vepor.  Tidigare har budgeten på marknadsföringen fördelats inom 
företaget och dess varumärken, men nuförtiden kräver även kunderna en del av budgeten för 
att sköta en del av marknadsföringen själva. ”Kampanjer som våra kunder för behöver vi 
oftast vara med och finansiera för att få vara med att delta i” (Verkställande direktör, 2015). 
 

”Man sitter i en rävsax där” – Verkställande direktör (2015) 
 
Problemet med att en del av företagets marknadsföringsbudget går direkt till kunderna är att 
varumärket kan hamna i skymundan, det är oftast produkten som marknadsförs och inte 
varumärket. I övrigt är det den verkställande direktören som är ansvarig över 
marknadsföringen på företaget, och samtliga beslut går genom honom. Det anser den 
verkställande direktören vara bra, men det kan samtidigt vara problematiskt. I ett litet företag 
önskas det att det fanns mer tid för planering (Verkställande direktör, 2015). 
 

”Det blir lite som att man skjuter från höften” – Verkställande direktör (2015) 
 
Besluten kan komma väldigt direkt inpå när det kommer till marknadsföringsaktiviteter, det 
handlar om att annonsering och kampanjer kommer i rätt period och besluten sker oftast på 
magkänslan istället för att ha en årlig planering som följs poängterar den verkställande 
direktören (2015). Det sker att många beslut är av snabb karaktär, men det finns en önskan 
om att hinna planera och lägga upp en marknadsplan, men den verkställande direktören 
(2015) fortsätter beskriva att tid som resurs finns inte riktigt där. Det är något som har funnits 
i tankarna men har inte riktigt blivit av på företaget.   
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Tidigare har företaget haft enstaka samarbeten med universitet och högskolor, det har varit 
enstaka personer som har arbetat med att ta fram marknadsundersökningar, dock har det 
inte riktigt fungerat (Verkställande direktör, 2015).  
 
Marknadskommunikation 
Först och främst marknadskommunicerar företaget med sina kunder via direkta kanaler som 
email och telefonsamtal. Ferdfelt Trading ABs verkställande direktör anser att det inte har 
funnits några begränsningar när det kommer till marknadskommunikationen mellan företaget 
och deras kunder. Taktiken har precis som med marknadsföringen i synnerhet handlar om 
att skjuta från höften. Verkställande direktören (2015) poängterar att planeringen av 
marknadskommunikationen inte alltid håller, det handlar om att vara flexibel då kunderna kan 
begära att företaget ska finansiera och vara en del av deras marknadsföring i synnerhet. 
Vidare beskriver den verkställande direktören (2015)  att det är svårt att planera hur det ska 
se ut för hela året då det dyker upp saker hela tiden. Företaget jobbar rent praktiskt när det 
kommer till sin marknadskommunikation och det finns ingen direkt fem års plan eller strategi, 
det finns dock visioner om hur det kan tänkas se ut, men ingenting dokumenterat poängterar 
den verkställande direktören (2015). 
 
Kortsiktigt arbetar företaget mycket med pressreleaser för att stärka sina varumärken. 
Marknadskommunikationen handlar mycket om att göra fysiska besök hos företagets 
nuvarande och potentiella kunder. Verkställande direktören (2015) menar på att kundbesök 
är viktiga, men företaget arbetar mycket med att skicka ut email och pressreleaser, vara med 
i tidningar för att nämna några. På långsikt existerar ingen direkt planering, det handlar mer 
om att informera och kommunicera med nya kunder som företaget tror på och som företaget 
kan etablera relationer med (Verkställande direktör, 2015). Detta kan förklaras som det 
långsiktiga arbetet när det kommer till att marknadskommunicera och stärka företagets 
varumärken. Företaget försöker skapa en relation och ett intresse kring sina varumärken och 
rikta in sig på kunder och potentiella kunder som är lite mer engagerade poängterar den 
verkställande direktören (2015). 
 
När det kommer till marknadskommunikation är det ungefär densamma för samtliga av 
företagets varumärken. För att kunna utveckla marknadskommunikationen har den 
verkställande direktören börjat titta på banner och digitalkommunikation, bland annat media. 
Det är dock en delad mening över det, det är något som den verkställande direktören har 
tittat på men har inte slagit ut kalkyler på hur mycket det kan kosta, det vill säga prints och 
annonser. Den verkställande direktören (2015) anser att det är problematiskt då det saknas 
kunskap om hur det fungerar. ”Tittar man på annonser i tidningar är det svårt att veta vad det 
blir för effekt på det hela. Har man tur är det några nya kunder som ringer och är 
intresserade efter att ha sett annonsen. Det är svårt att veta om kunder eller potentiella 
kunder har sett annonserna eller inte” (Verkställande direktör, 2015) 
 

”Ibland känns det lite som att man eldar för kråkorna” – Verkställande direktör (2015) 
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Vidare beskriven den verkställande direktören (2015) att annonser kan stärka varumärken på 
lång sikt, men menar på att det är svårt att veta hur effektivt det egentligen är med annons 
som marknadskommunikationsverktyg. Verkställande direktören (2015) menar på att 
problemet är att kunskapen saknas, dels om hur resurseffektivt det är och hur lönsamt det är 
i långa loppet.  Den typiska relationen med kunder är att regelbundet kommunicera och 
behålla relationen. Den verkställande direktören (2015) anser dock att det är svårare 
nuförtiden att etablera relationer, det är finns företag som inte alls vill ha relationer eller att 
det ska finnas ett visst avstånd. ”Orsaken till detta kan vara att det är en helt annan 
personalomsättning nu än hur det var tidigare, det byts folk mer ofta och det omstruktureras 
mycket i stora företag” (Verkställande Direktör, 2015). 
 
”Det är svårt att få den extremt nära relationen nuförtiden” poängterar den verkställande 
direktören (2015). Företaget har ändå starka relationer med sina större kunder, bland annat 
OK och Statoil. Verkställande direktören (2015) menar på att Ferdfelt Trading AB har haft en 
längre relation med dessa och det har bidragit till att företagen har blivit mer tighta på det 
viset. Verkställande direktören (2015) menar dock på att det är svårt att beskriva exakt hur 
relationen med kunderna ser ut, då det skiljer sig för att de anställda på företaget har olika 
kunder som de arbetar med. Marknadskommunikationen hos företaget handlar om att 
ständigt höra av sig till sina kunder, ”Det är viktigt att höra av sig och kolla läget och det 
behöver inte alltid vara affärsrelaterat” poängterar den verkställande direktören (2015). 
Företaget representerar sina varumärken online via sociala medier som Instagram och 
Facebook, det är den verkställande direktören som har det huvudsakliga ansvaret över 
marknadskommunikationen på dessa medier. Den verkställande direktören (2015) beskriver 
att det är samma sak där, det saknas kunskap på hur effektivt det är att synas online och att 
tiden inte alltid räcker till. 
 
Marknadskommunikationen sker oftast via telefon där möten bokas och kontakt upptas. Den 
verkställande direktören har ansvaret för några av företagets större kunder och Ferdfelt 
Trading ABs nyckelkundsansvarig har den andra delen, det finns olika ansvarsområden när 
det kommer till de större kunderna. Den verkställande direktören är involverade och har 
ansvaret över de större företagen och anser att samarbeten har stor betydelse för 
verksamheten (Verkställande direktör, 2015).  
 
Ferdfelt Trading AB är ett litet företag och ibland kan det vara problematiskt att arbeta mot 
större företag som omsätter miljardbelopp, då företaget är så pass litet poängterar den 
verkställande direktören (2015). Större kunder kan sätta ett rätt bra tryck på företaget som 
mikroföretag, den verkställande direktören (2015) förklarar dock att flera andra företag som 
är betydligt större än Ferdfelt Trading AB känner precis på samma sätt. Det kan ha med 
företagsklimatet i ett litet företag att göra, och det är nog inte en direkt orsak till att det är 
svårare att arbeta med ett större företag, det är bara tuffare fortsätter Verkställande direktör 
(2015) 
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”Det finns ett större tryck på oss som småföretag, men har hört samma sak från 
företaget som är betydligt större än oss” – Verkställande direktören (2015) 
 
När det kommer till nätverk förklarar den verkställande direktören (2015) att Ferdfelt Trading 
AB inte ingår i något direkt nätverk i dagsläget, tidigare har de haft möten med andra 
representanter från några av varumärkena runt om i Norden, det vill säga liknande 
distributörer. Där har kommunikationen skett via möten och träffar (Verkställande direktör, 
2015). Det är dock samma sak där, det har på senare år tråkigt nog dragits in pengar och 
dessa möten är kostsamma förklararen den verkställande direktören (2015).  
 
Samtidigt har Ferdfelt Trading AB haft en bra relation med liknande företag som arbetar inom 
samma bransch och försöker hålla en relation med liknande företag som arbetar med 
samma varumärken runt om i Skandinavien, främst Danmark och Finland. Det sker 
kommunikation mellan företaget och de andra liknande företagen, men det är inte ofta 
beskriven den verkställande direktören (2015). Externa nätverk är något som företag inte 
riktigt är med i, den verkställande direktören (2015) beskriver att i slutändan handlar om att ta 
hand om sitt eget företag men tycker att i ett längre perspektiv är det bra att nätverka, men i 
dagsläget finns in resurserna riktigt där och det hamnar i skymundan. 
 
Den verkställande direktören (2015) vill att företagets kunder först och främst ska se att 
företaget har starka och bra varumärken. Företaget ska erbjuda den rätta lösningen som 
efterfrågas och flexibiliteten att priset är rätt och leveranser sker utan några 
hinder.(Verkställande direktör, 2015) 
 
”Mer eller mindre vill vi ses som en reko leverantör som levererar i tid och har rätt 
priset” – Verkställande direktör (2015) 
 
Samtidigt menar den verkställande direktören (2015)  på att de vill tro sig vara livsviktiga för 
deras kunder, men att i självaverket är Ferdfelt Trading AB för små och ligger inte alltid högst 
upp på kundernas prioriteringslista. Det kan dels handla om företagets produkter, men även 
att företaget i sig inte prioriteras och försvinner lite däribland. Den verkställande direktören 
(2015) tror dock att Ferdfelt Trading ABs kunder ser företaget som en bra leverantör, 
speciellt företagets större kunder. Problemet ligger dock nog i företagets kundbas som är i 
mellanskiktet, det vill säga kunder som inte är i samma storlek som exempelvis Statoil och 
OK poängterar den verkställande direktören (2015). 
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Integrerad marknadskommunikation 
Ferdfelt Trading AB menar på att det finns en brist på kunskap om företagets varumärken, 
hur stora varumärkena faktiskt är poängterar den verkställande direktören (2015). Det kan 
kännas som att konkurrenternas produkter ligger mer i ”top of mind” menar den verkställande 
direktören (2015), speciellt när det kommer till torkarblad, där bland annat Bosch är 
verksamma. Konkurrenterna kan vara bland de topp 200 största företagen i världen, dessa 
är gigantiska poängterar den verkställande direktören (2015). Tittar Ferdfelt Trading AB på 
TRICO som är ett av företagets varumärken har dem några tusen anställda, i jämförelse med 
Bosch som har hundratusentals anställda. Internt försöker Ferdfelt Trading AB hela tiden 
marknadskommunicera hur stora företagets varumärken är, men den kommunikationen når 
inte alltid riktigt fram där och det är ett problem företaget har menar den verkställande 
direktören (2015).  
 
Ett till problem som existerar är att företaget stundtals blir ifrågasatta varför de ska vara en 
mellanhand för sina leverantörer, det gäller oftast när företaget marknadskommunicerar med 
större företag. Den verkställande direktören (2015) menar på att de ständigt måste försvara 
sin position, speciellt när det kommer till att större företag vill att leveranserna direkt kan gå 
till deras företag. Det finns en bristande förståelse till att företaget har byggt upp några av 
deras varumärken här i Sverige och det är något företaget ständigt måste bevaka. 
(Verkställande direktör, 2015) 
 
Integrerat prioriteras kundbesök främst för att företagets varumärken ska öppna upp för nya 
marknadsmöjligheter. Det handlar om att presentera företagets varumärken. Främst handlar 
det om att besöka kunderna och försöka hitta nya potentiella kunder eller 
marknadsmöjligheter för företagets varumärken. Internt tittar företaget på vilka aktörer som 
finns och agerar på den svenska marknaden och vilka som potentiellt kan tänka sig att 
arbeta med företaget och köpa in deras varumärken. (Verkställande direktör, 2015) 
 
Ferdfelt Trading AB deltar på branschmässor, det är ett bra forum för att träffa nya potentiella 
kunder menar den verkställande direktören (2015). Branschmässorna är till för att 
marknadskommunicera med andra potentiella eller nuvarande kunder och representera 
företagets varumärken, framförallt fokuserar Ferdfelt Trading AB lite extra på att förmedla 
sina större varumärken. Slutligen deltar även företaget på sina kunders mässor, oftast är 
dessa mässor av mindre karaktär där företaget får representera sina varumärken och det 
handlar först och främst specifikt för den kunden.(Verkställande direktör, 2015) 
	   	  

29 



	  

4.3	  Intervju	  med	  nyckelkundsansvarig	  
Empirisk data insamlad från en semi-strukturerad intervju med Ferdfelt trading ABs 
nyckelkundansvarige. 

Mikroföretag 
Ferdfelt Trading ABs nyckelkundansvarige agerar även som säljare och har varit verksam i 
företaget under fem års tid. Vidare beskriver företagets nyckelkundansvarige att typisk dag 
på jobbet som en hektisk dag med stor variation av arbetsuppgifter. På kontoret i Stockholm 
har företagets nyckelkundansvarige hand om administrativa saker som offerter, prisändringar 
och har även hand om företagsuppgifter från kunder. I övrigt kan företagets 
nyckelkundansvarige ibland vara ute och arbeta direkt hos kunderna och marknadsföra 
företagets varumärken, men även sälja på olika nivåer beroende på vilken kund han har 
möte med. (Nyckelkundansvarige, 2015) 
 
När det kommer till företagets marknadsföring anser företagets nyckelkundsansvarige (2015) 
att det är viktigt att företaget har med sig fysiska produkter som kunden kan ta och se på. 
Vidare anser nyckelkundsansvarige (2015) att det är lättare att visa produkterna och 
kunderna får känna och klämma på produkten. Utöver det handlar marknadsföringen om att 
arbeta fram information i form av säljblad och kampanjer som senare förs vidare via email. 
Företagets nyckelkundsansvarige (2015) tycker det är viktigt att företagets kunder får prova 
på produkterna, detta sker genom att företaget skickar varuprover till kunderna. Vidare 
poängterar nyckelkundsansvarige (2015)  att det dock kan variera då företaget inte alltid vill 
skicka ut gratis varuprover till kunderna då det kan bidra till att kunderna inte har något 
åtagande, det vill säga att det inte finns någon egen insats från kundens sida.  
 
Företagets nyckelkundsansvarige föredrar hellre att ge rabatterade priser till företagets 
kunder för att få kunden att betala för produkten och engagera sig på det viset, personligen 
är nyckelkundsansvarige emot att ge ut gratis varuprover då det blir svårt att säkerställa om 
kunden faktiskt har provat produkten. Vidare utvecklar nyckelkundsansvarige på att om 
kunden betalar för produkten väcks en skyldighet i att faktiskt prova den då pengar har 
investerats, företagets nyckelkundsansvarige arbetar med att skapa ett äkta intresse för 
företagets produkter. (Nyckelkundsansvarige, 2015) 
 
När det kommer till marknadsföringsmässiga beslut beskriver företagets 
nyckelkundsansvarige (2015) att det i första hand är den verkställande direktören som tar 
besluten, men att de brukar samarbeta och hjälpas åt för att utforma olika kampanjer och hur 
marknadsföringen ska gå tillväga och ofta får nyckelkundsansvarige fria händer när det 
kommer till beslut. 
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Marknadskommunikation 
När det kommer till marknadskommunikation använder sig Ferdfelt Trading ABs 
nyckelkundansvarige främst av telefon och email. Vidare utvecklar nyckelkundsansvarige 
(2015) att kommunikation via telefon är mest effektivt då visa kunder blir överösta av email 
och det kan bidra till att mailen företaget skickas ut försvinner i bruset. 
 
”Om man ringer blir det mer påtagligt då det förs en dialog, email blir mer utav en 
monolog, en envägskommunikation” - Nyckelkundsansvarige (2015) 
 
Enligt den nyckelkundsansvarige (2015) är det bättre med en tvåvägskommunikation genom 
telefon, det blir enklare att påverka då Ferdfelt Trading AB får en direkt respons genom att 
prata med kunderna. Dock anser nyckelkundsansvarige att det absolut bästa och effektivaste 
är att mötas öga mot öga på möten, han beskriver det som en ”här och nu” kommunikation 
där de kan sitta ner i lugn och ro och gå igenom allting (Nyckelkundsansvarige, 2015) 
 
Ferdfelt Trading ABs nyckelkundsansvarige (2015) poängterar att möten ger en möjlighet att 
läsa av kunden, vilket är väldigt svårt vid marknadskommunikation genom email då det inte 
bidrar till en direkt respons. På möten är det enklare att analysera kundens reaktioner och 
intresse än vad det är i ett email eller i ett telefonsamtal. När det kommer till 
marknadskommunikation är det den verkställande direktören som sköter kanalerna ut när det 
gäller marknadsföringen på företaget. Nyckelkundsansvarige sköter dock sin egen 
marknadsföring gentemot sina egna kunder och hur han vill marknadsföra en produkt.  
I dagsläget är Ferdfelt Trading ABs nyckelkundsansvarige på uppdrag av generalagenten för 
Hyundai och Hyundai bilar i Sverige, där har nyckelkundsansvarige en dialog med den 
ansvarige på Hyundai och då är inte Ferdfelt Trading ABs verkställande direktör inblandad i 
vad som sker. Nyckelkundsansvarige har utformat sin marknadsföring och sina kampanjer 
själv, som senare vidare befordras till den verkställande direktören för att uppdatera den 
verkställande direktören på vad som sker och vad för kampanj som är på gång. Det är något 
som är förekommande för företagets nyckelkundsansvarige när det kommer på tal till 
samtliga av nyckelkundskonton, nyckelkundsansvarige blandar inte in den verkställande 
direktören i precis allt utan är mer självgående i att ta fram vad kunderna faktiskt behöver ha 
och vilka kampanjer det ska vara. Sedan poängterar företagets nyckelkundsansvarige (2015) 
att det självklart finns prisfrågor som måste diskuteras internt med den verkställande 
direktören och få godkännande. Utöver det har Ferdfelt Trading ABs nyckelkundsansvarige 
väldigt fria händer i hur hanteringen av marknadskommunikation med sina kunder ser ut, 
vidare beskriver nyckelkundsansvarige att företaget har en väldigt platt organisation 
(Nyckelkundsansvarige, 2015). 
 
När det kommer till marknadskommunikation och begränsningar hos företaget har 
nyckelkundsansvarige själv inte upplevt några särskilda begränsningar. Dock poängterar 
nyckelkundsansvarige (2015) att vissa kunder har mycket att göra, det är slimmade 
organisationer därute som ibland inte är allt för snabba på respons. Detta är något som 
företaget nyckelkundsansvarige (2015) kan se som en begränsning då det är väldigt osäkert 
om kunden har läst eller ens öppnat e-mailet, det kan vara svårt att få ett ”livstecken”. Detta 
beskriver nyckelkundsansvarige (2015) som den enda begränsningen när det kommer till 
sina egna erfarenheter av företagets marknadskommunikation.   
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Företagets nyckelkundsansvarige (2015) utvecklar och säger att det är vanligt hos större 
företag att saker och ting tar tid, och då är det bättre att ringa och boka in ett möte. 
Nyckelkundsansvarige (2015) anser att det är irriterande när företaget är inne i ett projekt 
och inte får någon respons ifrån kunden, då blir det inte ett avslutat ärende utan ligger där i 
bakgrunden hela tiden. Vidare utvecklar nyckelkundsansvarige att det blir som ett bagage 
när företaget samtidigt arbetar med andra kunder, det viktigt att avsluta affärerna så fullt 
fokus kan läggas på nästa uppdrag (Nyckelkundsansvarige, 2015) 
 
Företagets nyckelkundsansvarige (2015) lyfter fram att företaget använder sig av en 
webbshop, där det första företaget kan göra när det kommer nya produkter är att skicka ut ett 
massutskick till alla registrerade kunder. På det sättet förs informationen vidare genom den 
kanalen, andra steget i det hela handlar om att faktiskt ta en personlig kontakt med kunden 
och höra om de har fått fram informationen och hoppas på respons via den vägen. Det tredje 
steget är att boka upp ett personligt möte för att vidare bearbeta kunden och informationen 
som har förts fram. Nyckelkundsansvarige utvecklar och säger att företaget har centrala avtal 
hos större företag där produkterna förs in centralt. Därefter har företaget återförsäljare, och 
det kan bli bearbetning av båda kanalerna, att skapa en marknad ute bland återförsäljarna 
för att sedan ha med sig det till deras huvudkontor. Det är ett tillvägagångsätt som företagets 
nyckelkundsansvarige arbetar med för att marknadskommunicera och få ut företagets 
produkter, företagets nyckelkundsansvarige anser att det blir mer effektivt speciellt när vid 
besök hos de större företagens inköpsansvariga. Det är viktigt för Ferdfelt trading ABs 
nyckelkundsansvarige att finnas ute på fältet först, för att senare kunna bearbeta företagets 
större kunder centralt. (Nyckelkundsansvarige, 2015) 
 
Företagets nyckelkundsansvarige (2015) menar att det inte finns någon direkt strategi över 
hur företaget marknadskommunicerar. Det beror på vilken nivå företaget 
marknadskommunicerar på. Ferdfelt Trading AB marknadsför sina varumärken, det är det 
absolut primära poängterar företagets nyckelkundsansvarige (2015). Först och främst måste 
företaget marknadsföra ut till sina kunders kunder, det vill säga konsumenterna, det sker via 
fackpress, motortidningar, dagspress och en stor variation av annonsering, den typen av 
marknadsföring vidarebefordras till våra återförsäljare som senare kan använda sig av det 
förtydligar Nyckelkundsansvarige (2015).  
 
För att företaget ska hitta nya kunder och stärka banden till dessa använder de sig av email 
och telefon säger nyckelkundsansvarige (2015). Att hitta nya kunder sker på det sättet att 
Ferdfelt Trading AB letar upp dem, eller att de letar upp företaget. Kunderna kan ta kontakt 
med företaget för de har sett dess produkter, eller fått förfrågan av sina kunder i sig och där 
av upprättar en kontakt med Ferdfelt trading AB poängterar Nyckelkundsansvarige (2015). 
Valet av kommunikationskanal är olika för företagets olika varumärken, företaget säljer 
säkerhetssystem till tunga lastbilar, vilket inte går att rikta in till företagets kunder som säljer 
till konsumenter säger nyckelkundsansvarige (2015). En av företaget stora kunder är Scania, 
när Ferdfelt Trading AB marknadskommunicerar med Scania blir det en helt annan typ av 
marknadsföring och kommunikation, där gäller det att kommunicera säkerhetstänket till en 
Scania återförsäljare som senare ska sälja det till sina kunder.   
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Vid arbete med en sådan typ av kund går Ferdfelt trading AB aldrig ut till 
slutkundsmarknaden med samma information, just för att det inte finns någon bredd där. När 
Ferdfelt Trading AB talar om andra av sina varumärken går företaget ut direkt till slutkund 
och konsumenter och det är där företaget också marknadsför, där har är en skillnad på 
marknadskommunikationens karaktär beroende på produkt och varumärke utvecklar 
nyckelkundsansvarige (2015).  
 
Ferdfelt Trading ABs nyckelkundsansvarige (2015) menar på att en relation för honom 
bygger på att det existerar någorlunda regelbunden kontakt, uppdaterar om förändringar som 
sker i företaget eller produkterna. Det kan handla om en ny design, prisändring för att nämna 
två. För företagets nyckelkundsansvarige är det viktigt att se till att det finns en personlig 
kontakt med kunden, sen är den sociala kontakten med kunden väldigt viktig. På det sättet 
underhåller företaget sina kunder, via email och telefon, men helst via personliga möten. 
Nyckelkundsansvarige (2015) menar på att företaget inte bara vill visa att de har bra 
produkter, utan att de är ett verktyg på hur sina kunder kan maximera sin försäljning av just 
deras produkter. Vidare utvecklar nyckelkundsansvarige (2015) och säger att kunder kan tro 
att de är ett självspelande piano men riktigt så fungerar det inte. Indirekt ingår företaget i 
nätverk, men det är inget organiserat nätverk. Företagets nyckelkundsansvarige lyfter fram 
att företaget har kolleger i branschen som de har vissa samarbeten med, exempelvis när 
storkunder har marknadsdagar så nätverkar företaget med andra företag som befinner sig 
där. Annars poängterar nyckelkundsansvarige (2015) att företaget inte ingår i något nätverk 
då alla marknader arbetar individuellt, det finns ingen organisation bakom det. 
 
Ferdfelt Trading ABs nyckelkundsansvarige vill att företaget ska uppfattas som en leverantör 
som arbetar långsiktigt och inte bara kortsiktigt, det finns leverantörer som arbetar med 
tänket ”affären ska ske här och idag” och inte tänker på det långsiktiga samarbetet. 
Nyckelkundsansvarige (2015) utvecklar och säger att företaget inte ständigt ska jaga siffror 
kortsiktigt utan att försöka sträva efter att etablera långsiktiga samarbeten med sina kunder, 
att finnas där som en resurs och säljstöd. Företagets nyckelkundsansvarige tror att företaget 
uppfattas som tillmötesgående och seriösa, lyhörda inom rivalitetens gränser då 
(Nyckelkundsansvarige, 2015). Ferdfelt Trading AB strävar efter att alltid vara 
tillmötesgående, många av våra konkurrenter är väldigt stora och det kan leda till att det blir 
mer opersonligt med stora leverantörer med många divisioner och avdelningar poängterar 
den nyckelkundsansvarige (2015). Företaget ska ses som mer flexibla, en komplett 
leverantör som arbetar med många olika varumärken, hade företaget bara arbetat med 
torkarblad hade det blivit oerhört komplicerat då många av företagets kunder strävar efter att 
ha så få leverantörer som möjligt utvecklar den nyckelkunds ansvarige (2015).  
 
”Det är en möjlighet för oss, en fördel som gör oss starka.” – Nyckelkundsansvarige 
(2015) 
 
På det sättet sparar företaget både tid och pengar för sina kunder, självklart kan det också 
anses som ett problem att arbeta med många varumärken då det finns olika fokus att hålla 
reda på, det blir oftast många budskap som ska föras fram utvecklar den 
nyckelkundsansvarige (2015). 
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Integrerad marknadskommunikation 
Internt arbetar Ferdfelt Trading AB med att bearbeta de som säljer företagets produkter samt 
även göra en behovsprövning och målgruppsanalys för att se vilka typer av målgrupper de 
arbetar med. Företagets nyckelkundsansvarige arbetar mycket med att kolla med befintliga 
kunder om det finns hjälp att ta till vara på för att företagets produkter ska öppna upp för nya 
marknadsmöjligheter. För nya potentiella kunder arbetar företaget med att förmedla 
produkternas potential. Potentialen som gör att kundens företag kan växa. Det är något som 
skiljer beroende på vilken kund företagets nyckelkundsansvarige pratar med, när den 
nyckelkundsansvarige kommer till en kund som redan har etablerat konkurrerande produkter 
gäller det att dra upp ett ess ur rockärmen och försöka hitta nya potentiella möjligheter med 
våra produkter. (Nyckelkundsansvarige, 2015) 
 
Ferdfelt Trading AB marknadskommunicerar dock sina varumärken på olika sätt, främst kan 
det vara till olika målgrupper, beroende på vilken kund företaget vill rikta in sig på. Det kan 
vara att företaget är med på mässor eller är med i en tidningsreklam, det kan också handla 
om email med kampanjer inom vissa kedjor i branschen. Företagets nyckelkundsansvarige 
(2015) menar på att detta är hur företaget marknadskommunicerar kortsiktigt. Långsiktigt har 
företaget ingen direkt uttalad strategi, förutom att företaget försöker vara verksamma med 
sina varumärken på sociala medier och i tidningar samt fackpress. Det är den enda 
långsiktiga strategin poängterar den nyckelkundsansvarige (2015), att företaget ständigt ska 
använda sig utav dessa kanaler. Denna typ av marknadskommunikation sker oftast när 
produkterna förändras eller om företaget får in nya produktsortiment. Företagets 
nyckelkundsansvarige (2015) menar på att det är svårt att föra fram hur företaget arbetar 
långsiktigt, företaget kan inte hålla igång en kampanj om ett år när företagen själva jobbar 
med sina på olika säsonger och perioder. Det är oftast det som gäller, och det är bara att 
hoppa med på tåget, anpassa företaget och anpassa sig efter vad kunderna har för strategi 
säger. (Nyckelkundsansvarige, 2015) 
 
Företagets nyckelkundansvarige (2015) poängterar det är viktigt att se vad som saknas hos 
företagets kunder, att erbjuda unika produkter som kunden inte har och som företaget är 
ensamma om på marknaden. Det ger företaget en möjlighet att vara unik hos sina kunder. 
Den nyckelkundsansvarige försöker att ställa väldigt mycket frågor vid besök hos sina 
kunder, detta för att hitta nya möjligheter som kan leda till mer försäljning. 
(Nyckelkundsansvarige, 2015)  
 

4.4	  Intervju	  med	  kunder 

Empirisk data insamlad från semistrukturerade intervjuer med två företagskunder till Ferdfelt 
Trading AB. 

Kund A 
Företag A är verksamma i Stockholm där företaget har en serviceanläggning och butik. 
Företaget har femton stycken anställda, de är återförsäljare åt stora varumärken inom 
transportbranschen. Respondenten är inköpsansvarig för tillbehör och har ansvaret över 
företagets butik och har arbetat i företaget sedan 2001.  
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Marknadskommunikation 
Företaget arbetar med Ferdfelt Trading ABs bilvård i sin butik. Relationen är affärsrelaterat 
där kommunikationen först och främst sker via telefonsamtal och personliga möten. 
Inköpsansvarige uppfattar Ferdfelt Trading AB som en leverantör med bra lösningar till 
företagets produktsortiment. Kontakten med Ferdfelt Trading AB sker genom 
nyckelkundsansvarige. Det är svårt att beskriva hela företaget då kontakten bara har skett 
med Ferdfelt nyckelkundsansvarige och inte någon annan representant från företaget.  

Inköpsansvarige upplever Ferdfelt Trading ABs varumärken som bra när det kommer till 
kvalité och pris. Inköpsansvarige (2015) beskriver dock att företaget bara arbetar med ett av 
Ferdfelt Trading ABs varumärken och har bara erfarenheter från det. Inköpsansvarige 
upplever inte att kommunikationskanalerna är olika beroende på vilket varumärke Ferdfelt 
kommunicerar med, det som kan skilja sig är utskick som företaget får på e-mailen när det 
har dykt upp nya kampanjer från Ferdfelt Trading AB eller att nyckelkundsansvarige slår ett 
samtal. (Inköpsansvarige, Företag A, 2015) 

Det har inte existerat några begränsningar när det kommer till marknadskommunikationen 
mellan företagen enligt inköpsansvarige. Inköpsansvarige beskriver dock att företaget inte är 
en storkund, kontakten sker några gånger om året, där främst möten bokas in poängterar 
inköpsansvarige (2015) 

Kund B 
Företag B är i Sverige en rikstäckande butikskedja som agerar inom fordon och biltillbehörs 
branschen. Butiken och verkstaden ligger i utkanten av Stockholm. Respondenten är 
inköpsansvarig som har hand om inköp till butikens sortiment och har arbetat där sedan 
2009. 
 
Marknadskommunikation 
Företaget arbetar med Ferdfelt Trading ABs torkarblad i sin butik men det kommer direkt från 
företaget centralt. Respondenten beskriver att det inte finns en direkt relation mellan de två 
olika företagen då leveranserna från Ferdfelt Trading AB kommer direkt från företagets 
centrallager. Tidigare har relationen baserat sig på personliga möten, där möten har bokats 
in via kontakt på email och telefon. (Inköpsansvarig, Företag B, 2015) 

Inköpsansvarige (2015) poängterar att Ferdfelt är en liten leverantör och att det inte har 
funnits någon kontakt under en längre period. Personligen har respondenten inte några 
direkta erfarenheter av Ferdfelt Trading ABs sortiment och poängterar att leveranserna 
kommer direkt från företaget centralt. Begränsningen i marknadskommunikationen är att 
företagen inte har haft kontakt under en längre period.   

Respondenten lyfter fram att en relation inte finns riktigt där men att de har haft kontakt 
tidigare med företaget tidigare.	   
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5.	  Analys	  
Nedan presenteras studiens analys, där resultatet av den empiriska datainsamlingen 
analyseras med studiens teoretiska ramverk. Analysen är strukturerad efter de tre 
huvudområdena; mikroföretag, marknadskommunikation och integrerad 
marknadskommunikation. 
	  

5.1	  Mikroföretag	  
När det kommer till mikroföretaget och hanteringen av mikroföretaget beskrev verkställande 
direktören i den empiriska datainsamlingen att de slutgiltiga besluten som tas gällande 
marknadsföringen på företaget sker först och främst genom honom. Det kan kopplas 
samman med uppfattningen om mikroföretagskaraktär. Ett av mikroföretagens karaktärsdrag 
är att hanteringen av företaget sker först och främst genom företagets ägare (Carson, 1990). 
Det visade sig dock att vissa beslut skedde direkt genom företagets nyckelkundsansvarig, 
tillsammans med företagets verkställande direktör diskuterades dessa beslut vilket bidrog till 
en gemensam lösning för utformning av kampanjer bland annat. Det kan visa på att det finns 
en viss expertis hos företagets nyckelkundsansvarig, vilket kan ha en påverkan på 
mikroföretagets marknadsföring (Gilmore, et al. 2001). 
 
Mikroföretag har en begränsad påverkan på sin marknad, vilket bidrar till en informell 
marknadsföring (Gilmore, et al. 2001). Verkställande direktören påpekade att många beslut 
som sker gällande marknadsföringen på mikroföretaget var snabba beslut, vilket kan tolkas 
som att marknadsföringen kan ha en informell karaktär, vilket direkt kan vara kopplat till att 
mikroföretag har en begränsad påverkan på sin marknad. Tid och pengar är resurser som 
anses vara en begränsning inom mikroföretag (Gilmore, et al. 2001). Enligt företagets 
verkställande direktör finns det inte någon tid till att planera hur marknadsaktiviteterna ser ut 
under året, under senare år har även kunder börjat begära finansiella bidrag när det kommer 
till deras marknadsföringsaktiviteter. Detta har bidragit till att företaget har fått mindre pengar 
till att lägga på sin marknadsföring då flera ska ha en del utav budgeten.  
 
När det kommer till marknadsföring beskrev företaget att besluten om vad som ska ske 
baserar sig oftast chansartat, det vill säga att besluten kring marknadsföringen inte grundade 
sig på någon planering eller strategi. Besluten om vad för marknadsföring företaget skulle 
bedriva var mer grundade på den verkställande direktörens magkänsla om vad för effekt det 
skulle bli. Detta påstående bekräftas av uppfattningen om marknadsföringens karaktär på 
mikroföretag, det finns ett behov hos mikroföretag att veta vilken typ av marknadsföring de 
bör använda sig av (Kremel, et al. s.50, 2007). Å andra sidan menade företagets 
nyckelkundsansvarige att marknadsföringens karaktär varierade beroende på vilket 
varumärke som marknadsfördes, vilket kan visa på att det finns en viss kunskap om vilken 
marknadsföring mikroföretaget ska använda (Kremel, et al. s.50, 2007). 
 
Samarbeten med universitet och högskolor har skett enligt företagets verkställande direktör, 
men det är något som inte har fungerat. Det kan kopplas samman med tidigare forskning om 
att det bör ske mer utbyte mellan universitet och mikroföretag, barriären som existerar är 
dock kopplad till att teorierna inom området måste vara logiska och enkla att implementera 
(Cioppi & Buratti, 2009). 
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5.2	  Marknadskommunikation	  
När det kommer till företagets marknadskommunikation sker marknadskommunikationen 
först och främst med email och telefonsamtal, enligt både nyckelkundsansvarige och 
verkställande direktören. Nyckelkundsansvarige anser att det är praktiska verktyg för att 
upprätta en dialog med företagets kunder, dock menar han på att det blir oftast en monolog 
istället för en dialog vid marknadskommunicerar på det viset. Verkställande direktören 
menade att marknadskommunikationen är lite som marknadsföringen i fråga, det blir 
oordnade beslut och det finns ingen direkt taktik eller strategi på hur 
marknadskommunikationen med kunderna ska se ut. Mikroföretags marknadskommunikation 
är anpassad utefter hur kommunikationen ser ut på företaget, vilket kan leda till att 
mikroföretag förmedlar ineffektiv marknadskommunikation (Cioppi & Buratti, 2009).  
 
Mikroföretag har ett begränsat intresse på att planera sina marknadsaktiviteter (Garau, 
2008). Vilket direkt kan kopplas samman med vad den verkställande direktören påpekade, 
det sker i oordnade förhållanden och det existerar inte någon direkt strategi eller taktik. 
Framväxten av internet har lett till att mikroföretag kan använda internet som kanal för att 
överföra information (Garau, 2008). Verkställande direktören menar på att det saknas 
kunskap om hur företaget ska använda sig av exempelvis sociala medier för att 
marknadskommunicera, å andra sidan menar företagets nyckelkundsansvarige att han 
personligen anser att företagets webbshop är ett bra verktyg för att marknadskommunicera 
med företagets intressenter. Hos mikroföretag är internet ett praktiskt verktyg när det 
kommer till att marknadskommunicera (Garau, 2008). Vilket det även ser ut som att företaget 
har haft i åtanke då de använder internet och webshoppen i synnerhet för att ha massutskick 
till sina kunder. Bristen på kunskap om hur företaget ska marknadskommunicera kan direkt 
kopplas samman med begränsningen att mikroföretag har limiterat med resurser, i detta fall 
handlar det också om kunskapsmässiga resurser (Gilmore, et al. 2001). 
 
Marknadskommunikation har annars traditionellt skådats ur ett kortsiktigt perspektiv 
(Mårtenson, s.25-26, 2009). Vilket direkt kan kopplas samman med hur företaget 
marknadskommunicerade med sina kunder, nyckelkundsansvarige menade på att det inte 
går tänka långsiktigt i deras business-to-business bransch då deras stora kunder är 
slimmade organisationer, med en hög personalomsättning och deras kunder arbetar mycket 
efter olika säsonger. Vilket kan göra det svårt för företaget att planera in långsiktiga 
kampanjer.  
 
Marknadskommunikation kan antingen vara affärsskapande eller varumärkesbyggande 
(Mårtensson, s.25-26, 2009). Företaget i synnerhet tenderar till att arbeta mycket kortsiktigt 
med sin marknadskommunikation, det vill säga att marknadskommunikationen är 
affärsskapande. Det syftar på varumärkesstimulans, att belöna sina kunder med kortsiktiga 
erbjudanden eller relationsbyggande aktiviteter (Mårtenson, s.27, 2009). Resultatet av 
empirin visade på att verkställande direktören arbetar mycket med pressreleaser i 
branschtidningar för att marknadskommunicera med företagets kunder.  
 
 
  

37 



	  

Nyckelkundsansvarige beskrev att företaget vill uppfattas som en leverantör som arbetar 
långsiktigt, inte bara kortsiktigt. Verkställande direktören menade att företagets 
annonseringar kan stärka företagets varumärken på lång sikt, men att det är svårt att veta 
vad marknadskommunikations satsningar bidrar med långsiktigt. Vilket kan relateras till att 
företaget har en viss vision över hur saker och ting ska fungera i marknadskommunikationen, 
vilket kopplas till tesen om varumärkesbyggande satsningar på långsiktigt (Mårtenson, s.27, 
2009). Kopplat till Aaker (1992) beskrivning om hur företag kan bygga upp sina varumärken 
tenderar företaget ha en relativt tydlig profil som företagets nyckelkundsansvarige och 
verkställande direktör beskrev. Kopplat till vad kunderna beskrev visar resultat på att Ferdfelt 
Trading AB har en profil som speglar företagets image.  
 
Resultatet visar på att företaget i fråga föredrar att marknadskommunicera med sina kunder 
för att få fysisk kontakt, möten i synnerhet. Företaget använder sig till mesta dels av direkta 
kanaler när det kommer till att marknadskommunicera.  Forskning runt millenniumskiftet 
visade att marknader på 2010-talet skulle vara dominerat av IT (Schultz, et al. 1998). Vilket 
kan bekräftas då företaget använder sig till stor del med att kontakta sina kunder via email, 
relevansen av att använda sig av email som kommunikationskanal när det kommer till 
marknadskommunikation kan dock ifrågasättas (Dapko & Artis, 2014). Det är något som 
företagets nyckelkundsansvarige också bekräftade, att kontakten via email blir en envägs 
kommunikation.  
 
Nyckelkundsansvarige föredrog hellre en tvåvägs kommunikation, att träffa kunden öga-mot-
öga. Det gav också nyckelkundsansvarige möjligheten att läsa av kundens reaktioner och få 
direkt respons, vilket blir svårt med kommunikation via email eller telefon. Det är något som 
bekräftas av Knight, Pearson och Hunsinger (2008) som menar på att båda parterna får 
chansen att uttrycka sig med hjälp av känslor när det kommer till face-to-face 
kommunikation. Enligt Mårtenson (s.352-353, 2009) påstående om kontaktmarknadsföring 
komplimenterar nyckelkundsansvarige information vilket också bidrar till att rikare 
kommunikation förmedlas och färre missförstånd skapas. Detta stöds även av Knight, 
Pearson och Hunsinger (2008). Nyckelkundsansvarige menade också att det är det 
effektivaste tillvägagångsättet för företaget att marknadskommunicera med sina kunder. Det 
kan skapa meningsfulla affärsrelationer (Barnes, 2003). 
 
Verkställande direktören beskrev att ett problem med marknadskommunikationen var att han 
upplevde att företagets storlek kunde vara ett hinder när de arbetade mot större 
organisationer som omsätter miljardbelopp. Stora organisationer satte större tryck på 
företaget, det var inte något som företaget i fråga var ensamma om. Andra företag inom 
branschen kände samma sak. Företaget kunde stundtals inte alltid vara förstahands 
prioritering hos större organisationer. Detta kan också kopplas samman med att mikroföretag 
har en begränsad påverkan på sin marknad (Gilmore, et al. 2001). Verkställande direktören 
menade på att det är svårt nuförtiden att få nära relationer med sina kunder. Det är något 
som kan ha en påverkan på varför företaget tenderade till att ha mer affärsskapande 
satsningar istället för långsiktiga och varumärkesbyggande satsningar, då långsiktiga 
satsningar syftar till att fördjupa relationer och öka på förtroenden (Mårtenson, s.27, 2009). 
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Inom business-to-business anses relationen mellan företaget och deras kunder vara starkare 
då relationer är baserade på regelbundet utbyte av information mellan två parter, mellan 
samma personer (Lindgren & Wynstra, 2005; Vargo & Lusch, 2008). Det är en skillnad hos 
företaget, då verkställande direktören beskrev att det inte så verkligheten såg ut mellan 
företaget och deras större kunder. Verkställande direktören beskrev att det var deras stora 
kunder är slimmade organisationer med hög personalomsättning, vilket bidrar till att det blir 
svårt att etablera långvariga relationer med en och samma person. 
 
Enligt företagets nyckelkundsansvarige kan marknadskommunikationen skilja sig beroende 
på vilken kund företaget marknadskommunicerar med. Företaget anpassar sin 
marknadskommunikation efter kunden, en av företagets största kunder är Scania och där 
måste företaget lyfta fram säkerhetstänket när de marknadskommunicerar. Detta är en 
skillnad beroende på vilket varumärke företaget kommunicerar. Detta kan sättas i relation 
med Coleman (2011) teori om varumärkesidentitet inom business-to-business. Enligt 
Coleman (2011) finns det olika dimensioner av företagets varumärkesidentitet, dessa 
dimensioner är viktiga då det fokuserar sig på företagets anställda och vad kunden har för 
behov. Dimensionerna påverkar hur företaget utvecklar sin varumärkesidentitet och hur 
konsekvent marknadskommunikationen är. Detta visar på att det finns en tendens hos 
företaget att det finns variation i marknadskommunikationen.  
 
Dock visar resultatet av empirin på att det finns en delad mening på hur 
marknadskommunikationen ser ut för företagets varumärken. Verkställande direktören menar 
på att marknadskommunikationen ser likartad ut för samtliga varumärken, medan företagets 
nyckelkundsansvarig säger att det kan skilja sig. Enligt De Chernatony (1999) spelar 
företagets anställda en väsentlig roll för att behålla företagets balans mellan kunder och 
varumärket, personalen har en nyckelroll för att forma varumärkets värderingar och leverera 
varumärkets identitet. Nyckelkundsansvarige visade sig arbeta mycket självständigt när det 
kom till marknadskommunikation, vilket kan kopplas till Löhndorf och Diamantopoulos (2014) 
som menar på att anställda som identifierar sig med företagets varumärke är mer benägna 
att spendera tid till att bygga upp företagets varumärke. Det finns en delad uppfattning om 
hur marknadskommunikationen ser ut för de olika varumärkena, vilket kan vara resultatet av 
att företaget har delade arbetsuppgifter. Det visar sig att verkställande direktören har börjat 
titta på digital kommunikation medan företagets nyckelkundsansvarige utformar och riktar 
marknadskommunikationen utefter kundens behov. 
 
Verkställande direktören är den som har ansvaret över företagets digitala kommunikation. 
Enligt Garau (2008) är internet är inte bara en kanal för att överföra information. Det är även 
ett praktiskt verktyg för att lagra information om alla intressenter. Företaget använder sig av 
internet för att marknadskommunicera med sina kunder, vilket även företagets 
nyckelkundsansvarige beskrev som massutskick från företagets webbshop. Enligt Fadil 
(2015) saknar mikroföretag tillräcklig kunskap om hur sociala medier ska användas och vilka 
verktyg som ska appliceras. Verkställande direktören uppgav att företaget arbetade med att 
representera sina varumärken på sociala medier men kunskapen och tiden saknades. Om 
företaget lyckas integrera sociala medier är det ett praktiskt verktyg att integrera sina kunder 
med och bidrar till att det blir mer personligt. Sociala medier kan också bidra med att varje 
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kund enskilt kan uppmärksammas. (Fadil, 2015) Både den verkställande direktören och 
nyckelkundsansvarige svarade att företaget inte ingår i något direkt nätverk i dagsläget. 
Tidigare har de haft kontakt med representanter som arbetade med några av företagets 
varumärken runt om i norden. Bristen på tid är ett återkommande problem för företaget och 
det kvarstår när det handlar om nätverkande, både direkta nätverk och externa nätverk. 
Verkställande direktören beskrev att han tycker att det är bra med nätverkande på långsikt, 
men i dagsläget fanns inte resurserna där vilket bidrar till att nätverkande hamnar i 
skymundan. I slutändan handlade det bara om att sköta om sitt företag och nätverkande var 
kostsamt för företaget i fråga. Kopplat till O´Donnell (2004) som menade på att ägare av 
mikroföretag har proaktiva nätverk med starka band för att behålla relationer och uppmuntra 
till nya köp från kunden visade det sig att Ferdfelt Trading AB inte har några uttalade nätverk. 
 
Nyckelkundsansvarige beskrev dock att företaget ingår i indirekta nätverk, inget som är 
organiserat. Där sker nätverkande mellan företaget och deras kollegor i branschen. Enligt 
Gilmore, et al., (2001) är nätverkande en vital del för att mikroföretag ska bygga upp och 
upprätthålla meningsfulla relationer, detta kan ske genom marknadskommunikation. Vilket 
inte resultatet pekade på, då företaget hade relationer utan att direkt ingå i ett nätverk enligt 
företagets nyckelkundsansvarige.  
 
Problemet som existerar för företaget är bristen på tid och det har påverkat företagets 
förmåga att nätverka. Nyckelkundsansvarige beskrev dock att det fanns indirekta nätverk 
vilket visar på att det finns någon form av nätverk även fast det inte direkt är kopplat till 
kunden. Enligt Grönroos (2004) behöver inte kommunikationsaktiviteterna vara två-vägs 
kommunikation, alla kommunikationsaktiviteter företaget har ska leda till upprätthållande av 
relationer. Marknadskommunikation spelar en strategisk roll för mikroföretag, både för 
företagets anställda och kommunikationen med marknaden (Watson, Hogarth-Scott & 
Wilson, 1998). Vilket kan ifrågasättas då det visade sig att marknadskommunikationen hade 
en taktisk roll för företaget då det är svårt att arbeta strategiskt och långsiktigt inom deras 
bransch. 
 
Enligt Cooke och Ryan (2000) är det viktigt att ha ett starkt varumärke och ingå i 
samarbeten, vilket har blivit allt vanligare för att stärka sitt eget varumärke. Då företaget i 
fråga agerar som generalagent för ett flertal redan etablerade och starka varumärken. 
Problemet som existerar för företaget enligt den verkställande direktören är att det inte finns 
någon direkt igenkänning av exempelvis TRICO tillskillnad från Bosch som är ett etablerat 
och starkt varumärke. Enligt Mårtenson (s.26, 2009) handlar affärsskapande 
varumärkesbudskap om att skapa varumärkeskännedom, varumärkeserfarenheter och 
differentiera sig gentemot sina konkurrenter, detta gör företaget genom att ha unika 
produkter i sitt sortiment. Dock beskrev nyckelkundsansvarige att det inte är lätt att förmedla 
varumärkesbudskapet.  
 
Företagets marknadskommunikativa satsningar är av affärsskapande karaktär kopplat till 
tesen om varumärkesbyggande och affärsskapande satsningar. I affärsskapande satsningar 
syftar varumärkesstimulans på att locka till provköp hos kunden. (Mårtenson, s.26, 2009) 
Nyckelkundsansvarige menar på att genom gratisprover blir det inget engagemang från 
kundens sida men genom provköp ökar engagemanget då pengar har investerats i 
produkten. Vid användning kan intresse väckas kring övriga varumärken i 
varumärkesportföljen (Mårtenson, s.26, 2009)
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När det kommer till hur företaget ville uppfattas av sina kunder uppgav företagets 
verkställande direktör att Ferdfelt skulle ses som ett företag med starka och bra varumärken. 
Företaget ska kunna leverera rätta problemlösningar och vara flexibla utan några hinder. 
Kopplat till Heide, et al., (2005) kännetecknar detta vad företaget vill att omvärlden ska se 
dem som och det kallas för profil, det är företagets ansikte utåt. Verkställande direktören var 
dock osäker på om företaget var livsviktig för sina kunder, vilket han kopplade samman med 
verksamhetens storlek. Enligt Dahlstron och Dato-on (2004); Erevelles, Stevenson, 
Srinvasan och Fukawa (2007) är samarbeten ett sätt att stärka varandras varumärken, det 
handlar att företag kan dra nytta av varandra. Företaget i synnerhet har inte några direkta 
samarbeten, nyckelkundsansvarige beskrev att de bara ingick i inofficiella indirekta nätverk.  
 
Efter intervjuer med Företagskunden A framgick det att relationen mellan studiens fallföretag 
och företag A var affärsrelaterat kopplat till tesen om varumärkesbyggande och 
affärsskapande satsningar (Mårtensson, s.26, 2009). Kommunikationen var anpassningsbar 
och sköttes via email och telefon för att sedan boka in personliga möten. Kontakten mellan 
de två företagen skedde mellan företag As inköpsansvarige och Ferdfelts 
nyckelkundsansvarige. Kopplat företags profil, image och identitet (Heide, et al. 2005) 
beskrev fallföretagets verkställande direktör att de vill uppfattas som en reko leverantör som 
har effektiva lösningar till kundernas problem. Detta är något som bekräftades då företag A 
poängterade att Ferdfelt Trading AB varumärken ansågs vara bra när det kommer till kvalité 
och pris. Dock framgår det även från Kund A att de enbart har erfarenheter från ett av 
Ferdfelt trading AB varumärken. Kommunikationen mellan de två företagen är i stora drag 
konsekvent och sker som tidigare nämnt via email, telefon och personliga möten några 
gånger om året. Resultatet av detta bidrar till att inga kommunikationsbrister eller 
begränsningar har skett mellan de två företagen då en dynamisk relation existerar.	  
	  
Vid intervjun med företag B framgick det tidigt att ingen relation mellan de två företagen 
existerade. Företag B arbetar med en av Ferdfelts trading ABs varumärken, dock beskrevs 
det från företag B att försäljningen sker direkt via centrala avtal och inte med butiken i fråga. 
Respondenten poängterade även att en relation har funnits tidigare, men är dock inget som 
har underhållits under en längre period. Det framgår att företag B anser att Ferdfelt trading 
som en liten leverantör och att det finns informationsbrist i Ferdfelt trading ABs 
varumärkessortiment, kopplat till tesen om varumärkesbyggande och affärsskapande 
satsningar (Mårtensson, s.26, 2009). Begränsningar inom marknadskommunikationen 
framstår då kommunikationen mellan de två företagen inte längre sker via möten, utan 
istället genom centrala avtal. Detta kan ha konsekvenser på kommunikationen mellan de två 
företagen och bidra till att relationen ser ut som den gör i skrivande stund.	   	  
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5.3	  Integrerad	  marknadskommunikation	  
Nyckelkundsansvarige på Ferdfelt trading använder sig utav ett strategisk tillvägagångsätt för 
att förmedla all information om företagets varumärken till sina kunder. Detta inleds med att 
utföra diverse behovsprövningar och målgruppsanalyser för att tydligt se vilka målgrupper de 
arbetar med och även för att säkerställa den informationsspridningen som ska ut till samtliga 
kunder. Enligt Holm (2006) ligger denna strategi till grund för att öppna upp nya 
marknadsmöjligheter. Det framgår även att strategin för att nå nya marknadsmöjligheter 
skiljer sig beroende på om företagskunderna redan har etablerade konkurrenters produkter i 
sitt sortiment.  
 
Denna typ av situation krävs det från företagets sida att ställa frågor till kunderna och även 
lyfta fram fördelar med produkterna för att etablera en hållbar konkurrensfördel (Reid, et al, 
2005). Balboni (2010) beskriver att marknadskommunikationens aktiviteter sker kortsiktigt 
och bara utefter företagets villkor och nulägessituation. Detta är något som 
nyckelkundansvarige tog upp i frågorna till intervjuguiden då det beskrevs att företaget inte 
har en direkt strategi på långsikt i hur de marknadskommunicerar. Större delar av 
marknadskommunikationen sker på kort sikt i form utav mässor eller tidningsreklam. Som 
mikroföretag är det viktigt att kunna anpassa sig till vad företagskunderna har för strategi då 
de har ofta olika planer och är verksamma i olika perioder (Balboni, 2010). 
 
Fallföretagets verkställande direktör beskrev problematiken av tillräckliga kunskaper inom 
företagets varumärken. Det framkom att kunderna ofta favoritsegrar konkurrenters produkter 
eftersom att de varumärkena har större marknadsandelar än vad produkterna som Ferdfelt 
trading har. Verkställande direktörer poängterar att på internet försöker företaget lyfta fram 
hur stora deras varumärken faktiskt är i förhållande till sina konkurrenter och anpassa 
marknadskommunikationen utefter det för att nå nya marknadsmöjligheter (Holm, s.24, 
2006). Ytterligare tvister som fallföretaget stöter på när de kommunicerar med större kunder 
är frågan om att de är en mellanhand för sina leverantörer. Vid flertal tillfällen har företagets 
kunder ifrågasatt detta och undrat på varför de ska köpa varorna från en mellanhand istället 
för att köpa produkterna direkt från leverantören. Dock berättar verkställande direktören att 
en brist i kunskapen hos kunderna om det var Ferdfelt som introducerade produkterna på 
den svenska marknaden och att denna kunskap måste företaget ständigt bevaka. Att lyfta 
fram denna information till större aktörer på marknaden är i synnerhet viktigt för Ferdfelt för 
att uppnå en hållbar konkurrensfördel (Reid, et al. 2005). 
 
Integrerat arbetar företaget med att presentera företagets varumärken inom face-to-face 
marknadsföring. Enligt Balboni (2010) har mikroföretag antingen en strategisk eller taktiskt 
strategi när de arbetar med integrerad marknadskommunikation, i Ferdfelts fall är den 
taktiska strategin den dominerande. Enligt Cooke och Ryan (2000) spelar samarbeten en 
väsentlige roll för företag att stärka sina varumärken och för att nå en ökad 
varumärkeskännedom hos kunderna. Detta stöda genom att Ferdfelt är aktiva inom 
branschmässor och kund mässor, detta är kortsiktiga tillvägagångsätt som företaget 
använder sig utav för att visa upp och presentera sina varumärken utifrån kundernas behov, 
men även för att locka till sig nya potentiella kunder.  
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6.	  Slutsatser	  &	  Diskussion	  
Nedan presenteras studiens slutsatser, vilket är resultatet av analysen för att besvara 
forskningsfrågan. Varje slutsats redovisas och diskuteras. 
	  

Syftet med studien var att bidra till forskningsfältet inom marknadskommunikation genom att 
beskriva hur marknadskommunikation fungerar på ett mikroföretag och hur ett mikroföretag 
marknadskommunicerar med kunder i ett business-to-business kontext. Syftet har uppfyllts 
och besvarats, nedan presenteras besvarandet av forskningsfrågan. 

6.1	  Besvarandet	  av	  forskningsfråga	  &	  slutsatser	  
För att förtydliga lyfts studiens frågeställning in och besvaras, därefter redovisas en rad 
slutsatser som har uppkommit under analysen. 
 
• Hur går det till när Ferdfelt Trading AB marknadskommunicerar med sina 

affärskunder? 
 
Marknadskommunikationen i fråga sker i vad som kan kallas oordnade förhållanden. I 
resultatet av analysen framkom och stärktes uppfattningen om att tid, pengar och kunskap är 
resurser som saknas och begränsar mikroföretag när det kommer till deras 
marknadskommunikation. Marknadskommunikationen tenderar till att vara baserad på 
traditionella verktyg som telefon och face-to-face möten, men det förekommer även digitala 
kanalval som email och sociala medier vid kontakt med kund. Det tillvägagångsättet som i 
studien framgår som mest verkningsfull är mötet mellan företaget och deras kunder face-to-
face. När det kommer till sociala medier saknades det kunskap från företagets sida. En 
ytterligare begränsning hos mikroföretaget var att marknadsföringsbudgeten i allmänhet 
hade begränsats under senare år. Företagets kunder har börjat begära finansiella bidrag till 
marknadsföringsaktiviteter, detta är en påföljd av att mikroföretag har begränsat med 
finansiella resurser, vilket kan påverka marknadsföringen och marknadskommunikationen i 
synnerhet. 
 
Att träffas fysiskt var något företaget föredrog då det var enklare att tolka det emotionella hos 
kunden, det blev en två-vägskommunikations. När företaget träffar sina kunder på möten kan 
det underlätta för att sälja, då kunden får möjlighet att känna och klämma på en fysisk 
produkt. I jämförelse vid kontakt via email där det blev en envägskommunikation och via 
telefon där det var svårt att läsa av kunden. Detta tillvägagångsätt bidrar till ett mer 
professionellt angreppssätt då möjligheten att läsa av och förstå kunden blir lättare, slutligen 
bidrar det även till att kunderna blir mer engagerade i kommunikationsprocessen kopplat till 
vad företagets nyckelkundsansvarig beskrev. 
 
Storleken på företaget ses som en begränsning då det stundtals kan kännas som företaget i 
fråga blir bortprioriterade av större organisationer, vilket kräver ett större fokus för att behålla 
sina relationer. Analysen visade på att mikroföretaget inte hade en direkt relation med en av 
sina kunder då leveranserna skedde via centrala avtal på företag B. Vilket kan vara resultatet 

43 



	  

av att företaget arbetar i större utsträckning med sina stora företagskunder. Analysen av de 
två företagskunderna gav tecken på att relationer kan vara lättare att behålla i ett business-
to-business kontext när båda aktörerna är av mindre storlek. Kommunikationen sinsemellan 
dessa är lättare att underhålla och det blir allt svårare desto större företagskunden är och hur 
centraliserat relationen kan vara med en större organisation. Ett exempel på detta är 
företagskund B. Mikroföretaget saknar en formell strategi när det kommer till 
marknadskommunikation och planering i synnerhet. De tenderar mer till det kortsiktiga och 
taktiska tillvägagångsätten då de kommunicerar med sina kunder, detta för att det är svårt att 
etablera långvariga relationer inom deras bransch. Anledning till att långa relationer är svåra 
att etablera grundar sig på att det finns en brist i kommunikationen mellan företaget och 
kunderna. Det är svårt för företaget att förutse vad kunderna ska ha på långsikt, vilket 
påverkar marknadskommunikationen och marknadsföringen i allmänhet.  Detta bidrar till att 
mikroföretaget måste vara flexibla och agera utefter hur situationen ser ut.  
 
Problematiken för mikroföretaget existerade i att företaget arbetade med etablerade 
varumärken, vilket i sin tur bidrog till att företaget i sig hamnade i skymundan enligt den 
verkställande direktören. Detta är en effekt av att arbeta med stora varumärken, företaget 
kan kopplas som enbart en distributör för stora varumärket i fråga. 
 
Mikroföretaget i synnerhet har svårigheter med att etablera långvariga relationer när det 
kommer till stora organisationer, vilket grundar sig på stora organisationers 
personalomsättning och mikroföretagets storlek. I vissa mån förekommer det tvister i 
relationsbyggande för studiens fallföretag då det beskrevs att vissa kunder inte bryr sig om 
att skapa relationer med ett företag som agerar som mellanhand, vilket menar på att kunder 
istället vill köpa direkt från varumärkesleverantörerna.  
 
Det framkom i analysen att företaget har problem att förmedla sitt varumärkesbudskap för ett 
av deras varumärken, vilket var direkt kopplat till att det inte fanns en direkt igenkänning av 
varumärket hos kunderna. Detta tyder på att företaget ska arbeta mer med 
varumärkesstimulans för att stärka varumärket lokalt i Sverige, detta kan göras genom att 
uppmuntra sina kunder till provköp. Detta bidrar till en ökad användning av produkten då 
engagemang från kunden har lagts (Mårtenson, s.26, 2009). Analysen visar på att detta även 
kan bidra till att kunden köper andra varumärken som existerar i varumärkesportföljen, denna 
varumärkesstimulans är något som nyckelkundsansvarige på företaget arbetar mycket med i 
sina möten med kunder där han oftast tar med sig varuprover.  
 
Nätverkande är något som företaget ansåg vara betydelsefullt men det är något som har 
blivit bortprioriterad då det var kostsamt och tog för mycket tid. Ferdfelt Trading AB ingår 
istället i inofficiella indirekta nätverk med kollegor i sin bransch. Resultatet av att det inte 
existerade några direkta nätverk för företaget är för att inom branschen arbetar varje enskilt 
företag individuellt med det som är viktigast för företaget. Ambitionen om att vara del av 
nätverk finns, men det är en kostnad och tidsfråga som inte går ihop i skrivande stund för 
mikroföretaget. Tidigare har företaget nätverkat med kollegor i norden som arbetade med 
samma varumärken, men på grund utav att det var för kostsamt har det inte skett under en 
längre period. 
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Slutsats 1. Tid har en direkt påverkan på mikroföretagets 
marknadskommunikationskaraktär 
Resursen tid har visat sig ha en direkt påverkan på hur marknadskommunikationen såg ut på 
studiens fallföretag. Kopplat analysen upplevde en av kunderna att det fanns en relation 
medan den andra kunden inte upplevde att det existerade en relation. Det kan tyda på att det 
finns en brist i marknadskommunikationen, både från företagets sida och kundens sida. 
Tidigare forskning har visat på att finansiella resurser är en faktor som begränsar 
mikroföretag (Schiffer & Weder, s.5, 2001). I denna studie är tid en faktor som är ett stort 
hinder för studiens fallföretag, både när det kommer till att underhålla relationer, planera 
aktiviteter och utveckla kunskap.  
 
Slutsats 2. Taktiska tillvägagångsätt karaktäriserar marknadskommunikation på 
mikroföretaget 
Resultatet visade på att det inte finns tid till planering av strategiska åtgärder när det kommer 
till fallföretagets marknadskommunikation eller marknadsföring i allmänhet. Detta är direkt 
kopplat till slutsats 1. Fallföretaget förlitade sig på det taktiska tillvägagångsättet när det kom 
till marknadskommunikation, detta var baserat på hur situationen såg ut på företaget och 
inom branschen. Analysen visade på att företaget arbetade med ett affärsskapande 
tillvägagångsätt när det kom till marknadskommunikation, samtidigt fanns det brister när det 
kom till varumärkesstimulans i affärsskapandet, ett av företagets varumärken var ett stort 
etablerat varumärket men det fanns ingen igenkänning kring det. 
 
Slutsats 3. Traditionella kommunikationsverktyg är praktiska verktyg för 
marknadskommunikation på ett mikroföretaget 
Det har visat sig under analysen att traditionella kommunikationsverktyg som annonser, 
möten, telefonsamtal och email är det som karaktäriserar mikroföretagets 
marknadskommunikation. Analysen visade på att dessa kommunikationsverktyg är det som 
företaget i synnerhet förlitar sig på när det kommer till företagets marknadskommunikation. 
Analysen visar dock på att det finns en brist hos företaget och marknadskommunikationen 
mellan en av kunderna som uppgav att det inte existerade någon relation och kunden i fråga 
kände inte till vilka varumärken fallföretaget arbetade med. 

 
Slutsats 4.  Marknadskommunikation påverkar mikroföretagets affärsrelationer 
Empirin visade på att mikroföretaget trodde sig ha en relation med kund B. Det visade sig 
dock att kunden inte upplevde att det existerade någon relation. Detta kan kopplas samman 
med Burns (2011) som menar på att relationer används hos mikroföretag för att uppnå 
konkurrensfördelar. Vidare menar Barnes (2003) att relationer bidrar till att kunder 
återkommer. Empirin visade också på att den kund A upplevde att de inte träffade företaget 
allt för ofta. Detta tyder på att det finns en begränsning hos mikroföretaget och deras 
marknadskommunikation när det kommer till att upprätthålla sina affärsrelationer, vilket i sin 
tur kan påverka mikroföretagets konkurrensfördelar då det bör finnas någon form av relation. 
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7.	  Rekommendationer	  till	  fallföretaget	  	  
Nedan presenteras rekommendationer till fallföretaget gällande deras 
marknadskommunikation. Rekommendationerna är dels utformade utefter studiens 
slutsatser men även generella rekommendationer rörande planering och fördelning av 
resurser.  
 
Återuppta nätverkande med kollegor inom branschen 
Nätverkande är något som företaget kan använda sig av för att etablera och behålla 
meningsfulla relationer. Enligt Gilmore, Carson och Grant (2001) är alla 
kommunikationsaktivteter grunden för att relationer upprätthålls och förstärks. Företaget bör 
satsa på att återuppta sitt nätverkande med kollegor i branschen i norden. Genom att 
nätverka kan kunskap utbytas och utvecklas, samarbeten är något som företaget i synnerhet 
själva anser är viktigt. Samarbeten i allmänhet kan också öka på varumärkeskännedomen 
för företagets varumärken (Levin & Levin, 1996; Rao Qu & Ruckert, 1999)  
 
Ta vara på samarbeten med universitet och högskolor 
Genom att samarbeta med universitet och högskolor kan studenter utföra arbeten, vilket blir 
ett bidrag både till företaget och forskningen i fråga. Enligt Cioppi och Buratti (2009) har 
universitet information som är väsentlig för att mikroföretag ska kunna utveckla företaget i 
allmänhet. Företaget bör använda sig av dessa samarbeten, det kan spara både på tid och 
pengar samt kunskap kan utvecklas utifrån teori till praktik. Tid kan sparas om företaget lär 
sig att använda elektroniska marknadskommunikationskanaler. Detta är någonting som 
universitet och högskolor har kunskap om och företaget kan ta del av den informationen om 
samarbeten upprättas (Cioppi & Buratti, 2009). 
 
Planera och fördela resurser vid marknadskommunikation 
Genom att planera och fördela resurser får företaget en bättre överblick över vad som ska 
ske, när det ska ske och vad det kostar. Enligt Mårtenson (s.497, 2009) upplever företag i 
allmänhet att det inte läggs tillräckligt med resurser på marknadskommunikation. En 
marknadskommunikationsbudget kan fördelas upp på varumärken, geografiska områden och 
kundgrupper, den ska återspegla hur det har gått för företaget rörande 
marknadskommunikationen (Mårtenson, s.500, 2009). Nedan följer en kampanjöverblick som 
företaget kan använda sig av vid planering av marknadskommunikation. 
 
Figur 6. Exempel på planering för marknadskommunikation inspirerad av Mårtenson 
(s.303, 2009) 
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8.	  Vidare	  forskning	  
Nedan redovisas studiens bidrag i relation till tidigare forskning, därefter kommer förslag till 
vidare forskning inom området.  

8.1	  Studiens	  bidrag	  i	  relation	  till	  tidigare	  forskning	  
Studien bidrar tillskillnad från tidigare forskning med en beskrivande bild om hur 
marknadskommunikation kan se ut på ett mikroföretag inom business-to-business. 
Resultatet av analysen har bidragit till slutsatser som kan vara värda att ha i åtanke vid 
framtida forskning inom området. Teorierna som existerar inom området har som tidigare 
nämnt fokuserat sig på stora organisationer (Klöppel & Stummer, 2015; Simpson, Taylor & 
Frecknall- Hughes, 2006).  
 
I denna studie framgår det att teorier inom området kan till viss mån appliceras, vid 
integrerad marknadskommunikation visade det sig att fallföretaget går att applicera i 
integrerad marknadskommunikations fyra steg. Vilket visar på att det går att finna exempel i 
tidigare forskning på hur mikroföretag kan använda sig och applicera teorier till företaget 
inom området. Studien bidrar även till en beskrivande bild över vad för problem som kan 
existera hos ett mikroföretag som arbetar inom business-to-business sektorn. 

8.2	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
Resultatet och slutsatserna av studien har påvisat hur marknadskommunikation ser ut på ett 
mikroföretag inom business-to-business. Gentemot tidigare forskning inom området styrks 
teorier som har tagits fram, det visar dock på att det krävs en kunskapsutveckling när det 
kommer till mikroföretag och marknadskommunikation i större utsträckning. Med hopp om en 
vidare utveckling av applicerbara marknadskommunikationsteorier, bör framtida forskning 
fokusera sig mer på att arbeta fram teorier som är direkt applicerbara på mikroföretag i 
synnerhet. Som tidigare nämnt är mikroföretag en viktig del av ekonomier runt om i Europa.  
 
Aspekter som kan tas i åtanke är jämförande studier, där förslagsvis flera mikroföretag kan 
analyseras och ställas mot varandra för att påvisa väsentliga skillnader mellan mikroföretag. 
Det vore intressant att se skillnaderna mellan ett konsumentinriktade mikroföretag och ett 
mikroföretag inom business-to-business. Vidare forskning skulle förslagsvis beröra 
skillnaderna mellan mikroföretag och större företag när det kommer till 
marknadskommunikation. En jämförelsestudie där ett antal mikroföretag och ett antal större 
företag kvalitativt intervjuas och ställs mot varandra i en analys skulle vara att föredra. 
 
Nedan presenteras förslag på fortsatt forskning inom området. 
 
• Ta fram teorier inom marknadskommunikation som är applicerbara på mikroföretag 
• Flerfallsstudie på mikroföretags marknadskommunikation 
• Skillnaden mellan konsumentinriktade mikroföretag och business-to-business inriktat 

mikroföretag 
• Jämförelse studie mellan mikroföretag och större företags marknadskommunikation med 

kvalitativ metod. 
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Bilagor	  
Bilaga	  1.	  Operationalisering	  mikroföretaget 
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Bilaga	  2.	  	  Operationalisering	  mikroföretagets	  kunder	  
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Bilaga	  3.	  Intervjuguide	  till	  mikroföretaget	  
 

Introduktion 
• Kan du kort berätta om företaget? 
• Hur många anställda har ni? 
• Vad har du för position inom företaget? 
• Hur länge har du arbetet i företaget? 
 
Del 1. Mikroföretaget 
1. Hur många anställda har ni? 
2. Hur ser er företagsstruktur ut? 
3. Hur mycket omsätter ni årligen? 
4. Vad för marknadsföring använder ni er av? 
5. Vilka kommunikationsverktyg använder ni er av? 
6. Vem/vilka tar beslut när det kommer till er marknadsföring? 
7. Har ni haft något samarbete med universitet/högskola när det kommer till 

marknadsföring? Beskriv hur. 
8. Har ni upplevt några begränsningar när ni marknadskommunicerar? 
 
Del 2. Marknadskommunikationen – business-to-business 
9. Vad har ni för taktik på er marknadskommunikation? 
10. Vad har ni för strategi för er marknadskommunikation? 
11. Hur arbetar ni med att förstärka era varumärken på kortsikt? 
12. Hur arbetar ni med att förstärka era varumärken på långsikt? 
13. Vilka kommunikationskanaler använder ni er av? 
14. Skiljer sig val av kommunikationskanal beroende på vilket varumärke ni kommunicerar? 
15. Hur kommunicerar ni med era företagskunder? 
16. Beskriv hur en relation med en företagskund kan se ut 
17. Ingår ni i ett nätverk? Beskriv hur kommunikationen kan se ut inom det. 
18. Har ni ett samarbete med ett annat företag? Beskriv vilken betydelse samarbetet har. 
19. Hur vill du att era kunder ska uppfatta er? 
20. Hur tror du att ni uppfattas som företag? 
21. Hur vill du att era varumärken ska uppfattas? 
 
Del 3. Integrerad marknadskommunikation 
22. Hur arbetar ni för att era varumärken ska öppna upp för nya marknadsmöjligheter? 
23. Är marknadskommunikationen likartad för era varumärken? Beskriv hur. 
24. Kan du beskriva vilka marknadskommunikations relaterade aktiviteter ni har? 
25. Hur planerar ni dessa marknadskommunikations aktiviteter? 
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Bilaga 4. Intervjuguide till företagskunder 

Del 1. Introduktion 
• Kan du kort berätta om företaget? 
• Hur många anställda har ni? 
• Vad har du för position inom företaget? 
• Hur länge har du arbetet i företaget? 
 
Del 2. Marknadskommunikationen – business-to-business 
1. Kan du beskriva er relation med Ferdfelt Trading AB. 
2. Hur uppfattar du Ferdfelt Trading AB som företag? 
3. Hur uppfattar du deras varumärken? 
4. Vilka kommunikationskanaler använder ni er av när ni kommunicerar med Ferdfelt 

Trading AB? 
5. Skiljer sig kommunikationskanal valet beroende på vilket varumärke Ferdfelt 

kommunicerar med? 
6. Har ni upplevt några begränsningar när ni marknadskommunicerar? 
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