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Sammanfattning 

Detta examensarbete behandlar ämnet marknadskommunikation mellan Skara 

Näringslivsoffensiv och företagen inom Skara kommun. Syftet med detta arbete är att 

genom en fallstudie och en survey undersöka vilka kommunikationskanaler som är de 

mest lämpliga i relationen mellan sändare och mottagare samt hur denna kommunikation 

kan effektiviseras.  

Frågorna som ska besvaras i detta arbete är följande: 

1. Vilka kommunikationskanaler bör användas för att optimera Skara 

Näringslivsoffensivs budskap till dess målgrupp?  

2. Vilka kommunikationskanaler planerar Skara Näringslivsoffensiv att använda sig utav? 

3. Hur kan marknadskommunikationen mellan Skara Näringslivsoffensiv och dess 

målgrupp effektiviseras? 

 

Slutsatserna visar betydande åsiktsskillnader mellan Skara Näringslivsoffensiv och dess 

målgrupp vad gäller vilka kommunikationskanaler som bör tillämpas. Även budskapets 

utformning har visats vara svårtolkat vilket lett till ett sviktande intresse från företagens 

sida. Dessa två faktorer har bidragit till en ineffektiv marknadskommunikation och kan 

därmed endast förbättras och effektiviseras genom att se till målgruppens behov.     
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Abstract 

The purpose of this thesis is through a case study and a survey; to examine the most 

appropriate communication channels between a sender and a receiver. It also aims to 

make this relationship more effective.   

 

The following questions are to be answered: 

 

1. Which communication channels ought to be used to optimize the message from Skara 

Näringslivsoffensiv to its target group? 

2. Which communication channels is Skara Näringslivsoffensiv planning to use? 

3. How can the marketing communication between Skara Näringslivsoffensiv and its 

target group become more effective? 

 

The conclusion shows that there are considerable differences in mind opinion between 

Skara Näringslivsoffensiv and its target group when it comes to which communication 

channels should be used. Also the form of the messages has shown to be difficult to 

understand which has led to a lack of interest from the target audience. These two factors 

have contributed to an ineffective marketing communication and can therefore only be 

improved and become more effective by looking at the needs of the target group.  
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1. Inledning 
”Marknadskommunikation är således utan tvekan den främsta resurs marknadsförare 

har i kampen om kunderna.”1 

Marknadskommunikation har kommit att bli av stor betydelse för både företag och 

kommuner. Att göra sig hörd och visa sin existens är i dagens läge viktigt för att kunna 

locka såväl kunder som invånare och företag. Möjligheten att kommunicera med 

omvärlden och den valda målgruppen, har kommit att öka i och med IT revolutionen. 

Detta har lett till både möjligheter och hot då utbudet av kanaler har ökat samt 

konkurrensen om kundernas uppmärksamhet blivit större. I och med en god 

marknadskommunikation kan så väl företag som kommuner skaffa sig en god förståelse 

om kundernas behov samt bli mer konkurrenskraftig.    

1.1 Bakgrund 
Ordet kommunikation härstammar från latinets ”communis” som betyder gemensam. 

Kommunikation inträffar när det utbyts information mellan individer, företag samt 

mellan dessa båda parter. Denna information baseras i första hand på att sändaren har 

något den vill säga till mottagaren. Informationsflödet kan ske via envägs- eller 

tvåvägskommunikation. Information som bara går i en riktning karakteriseras av att 

många människor nås av den och att den brukar vara opersonlig. Tvåvägskommunikation 

kännetecknas av att den är mer personlig än den föregående. En fördel med denna 

kommunikation är att den är mer anpassningsbar beroende på att reaktionen från 

informationsutbytet för det mesta kommer direkt.2 

     En effektiv marknadskommunikation kräver följande element: sändare, kodning, 

budskap, avkodning, mottagare, respons samt feedback. För att sändarens budskap skall 

uppfattas på rätt sätt krävs det att kommunikationsprocessen är relativt störningsfri samt 

att sändare och mottagare delar samma kulturella kodning, etc. Sändaren bör också ha 

vetskap om mottagarens egenskaper och dess karaktäristiska särdrag för att få den 

optimala responsen.3 Baserat på mottagarens egenskap och särdrag kan sändaren sedan 

identifiera de optimala kommunikationskanalerna. För att förhindra att en ineffektiv 
                                                 
1 Dahlén, M. och Lange, F., Optimal Marknadskommunikation, 2003, s. 11 
2 Mårtensson, R., Marknadskommunikation, 1994, s.12-13 
3 Czinkota, M R. och Ronkainen, I A., International Marketing 6e, 2001, s.358-359 
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marknadskommunikation uppstår ska sändaren även kunna besvara följande tre frågor: 

Vilka vill vi nå? Vad vill vi säga till dem? Hur ska vi säga det?4 

     Marknadskommunikation avser kommunikation mellan aktörer på en marknad. Detta 

innebär ett försök att etablera relationer till kunder genom att informera, övertala samt 

påminna, både genom personlig och icke-personlig kontakt.5 

     Denna uppsats avser att utveckla en marknadskommunikation för den ekonomiska 

föreningen Skara Näringslivsoffensiv gentemot dess målgrupp, vilket innebär samtliga 

företag inom Skara kommun. Skara Näringslivsoffensiv är en sammanslutning mellan 

LRF (Lantbrukarnas Riksförbund), Svensk Handel, Företagarna samt Skara kommuns 

näringslivsbolag Rådhuset i Skara AB.  

    Den ekonomiska föreningens målsättning är att förbättra näringslivsklimatet i Skara 

kommun, vilket enligt Svenskt Näringsliv innebär: ’ ….summan av de attityder, regler, 

institutioner och kunskaper som finns i företagarens närmiljö.’ 6  Den ekonomiska 

föreningen vill även stärka varumärket Skara nationellt, stärka kunskapen om företagens 

behov samt utveckla och stärka befintliga nätverk.  

     Idén till Skara Näringslivsoffensiv bygger på en undersökning av kommuners 

företagsklimat som utförs av Svenskt Näringsliv. Skara kommun hamnade i denna 

undersökning på plats 120, vilket är en försämring gentemot tidigare år. Tanken är nu att 

stiga i placering genom att förbättra företagsklimatet och arbeta för en mer positiv 

inställning till Skara som kommun.7             

 

 

 

                                                 
4 Dahlén, M. och Lange, F. Optimal Marknadskommunikation, 2003, s. 9  
5 Kotler, P. och Keller, K L., Marketing Management 12e, 2003, s. 536 
6 http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/lokalt_foretagsklimat/article12718.ece 2008-05-12 
7 Bilaga 1  
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1.2 Problemformulering 
Detta examensarbete behandlar ämnet marknadskommunikation och olika 

kommunikationskanaler. För att avgränsa problemområdet ska följande huvud- och del 

frågor besvaras:   

 

Vilka kommunikationskanaler bör användas för att optimera Skara 

Näringslivsoffensivs budskap till dess målgrupp? 

 

● Vilka kommunikationskanaler planerar Skara Näringslivsoffensiv att använda 

sig utav? 

● Hur kan marknadskommunikationen mellan Skara Näringslivsoffensiv och dess 

målgrupp effektiviseras?  

1.3 Syftet 
Syftet med detta examensarbete är att identifiera och etablera de mest lämpliga 

kommunikationskanalerna och att undersöka hur marknadskommunikationen mellan 

sändare och mottagare kan effektiviseras. Genom detta examensarbete vill författarna 

visa hur en väl utarbetad marknadskommunikation kan bidra till att förbättra relationen 

till den valda målgruppen.  

1.4 Avgränsningar 
För att examensarbetet inte ska bli för omfattande har avgränsningar gjorts. Den 

teoretiska avgränsningen refererar till Kotler och Kellers kommunikationsmodell (2003) 

samt Kotler och Kellers åtta steg till en effektiv kommunikation (2003). Studien 

avgränsas geografiskt till Skara kommun, Skara Näringslivsoffensiv samt till 

Vårterminen 2008. 
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2. Metod 
I följande del kommer de metoder som används vid insamling av data att redovisas.  

2.1 Undersökningsansatser 
Det finns ett antal metoder att välja mellan när det handlar om undersökningar. Dessa är 

oftast grundade på vilken form av förkunskap som finns innan undersökningen 

genomförs. I och med skillnader i förkunskap har metoderna betecknats olika för att 

lättast skilja dem åt.8 

2.1.1 Explorativa undersökningar 
Vid undersökningar där det saknas djupare kunskap inom problemområdet tillämpas 

explorativa undersökningar. Denna undersökningsmetod innebär inhämtning av 

information från så många vinklar som möjligt för att problemområdet ska bli mer 

mångsidigt. Denna information kan hämtas från bland annat litteratur och intervjuer med 

experter.9    

2.1.2 Deskriptiva undersökningar 
Inom problemområden där en viss mängd av kunskap redan finns används deskriptiva 

undersökningar. Genom denna undersökningsmetod har man möjlighet att begränsa 

undersökningen till de aspekter som ligger i ens intresse. Dessa aspekter kan sedan 

förklaras detaljerat och grundligt.10   

2.1.3 Hypotesprövning 
Vid problemområden där kunskapen är mer omfattande har forskaren möjlighet att göra 

kvalificerade gissningar, det vill säga hypoteser. Dessa hypoteser ska ha sin grund i fakta 

så att dessa antaganden kan kopplas till verkligheten. För att kunna pröva sina hypoteser 

måste undersökningen genomföras på så sätt att risken för eventuella störningar 

minimeras. Om detta inte genomförs riskerar det som uttrycks i hypotesen att ge ett 

missvisande resultat.11 

 

                                                 
8 Patel, R. och Davidson, B., Forskningsmetodikens grunder, 2003, s. 12 
9 Ibid. s. 12 
10 Ibid. s. 13 
11 Ibid. s.13 
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2.1.4 Vald Undersökningsansats 
I och med att författarna saknar djupare kunskap inom problemområdet, har de valt att 

utföra en explorativ samt deskriptiv undersökning. Detta för att samla in information från 

så många källor som möjligt. 

2.2 Kvalitativ och Kvantitativ metod 
I litteraturen brukar man skilja mellan olika typer av metoder. Den ena typen identifierar 

eller upptäcker icke kända eller otillräckligt kända företeelser, egenskaper eller 

innebörder. Dessa kallas för kvalitativa metoder vilket innebär att utforska, upptäcka, 

förstå samt lista ut egenskapen hos någonting.  

     Den andra typen kallas för kvantitativa metoder och har sin utgångspunkt i på förhand 

definierade företeelser, egenskaper eller innebörder. Dessa företeelser, egenskaper eller 

innebörder formuleras som frågor med angivna svarsalternativ. Syftet är att undersöka 

hur dessa företeelser, egenskaper eller innebörder fördelar sig i en population och/eller 

hur dessa samverkar med andra företeelser, egenskaper eller innebörder.   

     Kvalitativa och kvantitativa metoder har därmed olika målsättningar. Den kvalitativa 

metoden används för att identifiera eller upptäcka ännu icke kända eller bristfälliga 

företeelser, egenskaper eller innebörder. Målsättningen med en kvantitativ metod är att 

undersöka fördelningen av eller sambandet mellan på förhand angivna företeelser, 

egenskaper eller innebörder. 12 

2.2.1 Val av metod 
Uppsatsen bygger på den kvalitativa metoden då en fallstudie har genomförts. Dock är 

tolkningen samt analysen av svaren baserad på den kvantitativa metoden.  

2.3 Undersökningsdesign 

2.3.1 Fallstudier 
Fallstudie är en undersökningsmetod där en mindre avgränsad grupp undersöks. Dessa 

grupper kan vara individer, en grupp individer eller en organisation. Fallstudier används 

                                                 
12 Svensson, P G. och Starrin, B., Kvalitativa Studier i teori och praktik, 1996, s53-55  
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då man vill studera processer och förändringar och få en så täckande information som 

möjligt.13  

     Syfte med en fallstudie kan vara att undersöka en avgränsad grupp som sedan får 

komma att representera verkligheten. Det positiva med denna undersökningsmetod är att 

inte hela populationen måste undersökas utan med en avgränsad grupp ge en trolig bild 

av verkligheten. Negativt är dock att det finns en risk att den valda undersökningsgruppen 

är avvikande från resten av populationen vilket kan ge en missvisande bild av 

verkligheten.14  

2.3.2 Survey 
Survey är en vanlig undersökningsmetod som ofta används för marknadsundersökningar. 

Metoden innebär en undersökning av en större avgränsad grupp som får besvara frågor 

via, till exempel frågeformulär eller intervjuer. Survey används ofta då den tillåter 

insamling av mer data från en större grupp. Dessutom är datan standardiserad och där 

med lätt att jämföra. Survey används då den ska besvara frågor som rör vad, var, när och 

hur.15   

2.3.3 Experiment 
Experiment är en klassisk form av undersökning där enstaka variabler undersöks samt 

ifall en oberoende variabel kan orsaka en förändring hos en beroende variabel. Det 

vanligast förekommande experimentet är att undersöka ifall det förekommer ett samband 

mellan två olika variabler. De mer komplexa experimenten innefattar även att storleken 

på förändringen undersöks samt hur viktig förändringen är för det slutliga resultatet.16  

2.3.4 Vald Undersökningsdesign  
Författarna har använts sig utav en fallstudie samt en survey för att komma fram till bästa 

resultat. Detta för att kunna jämföra vad Skara Näringslivsoffensiv gjort hittills med vad 

företagarna anser bör förbättras. Vid genomförandet av surveyn har författarna valt att 

dela upp de tillfrågade företagen i de föreningar de är medlemmar i. Detta innebär att 

företagen har delats in i flera målgrupper, det vill säga Företagarna, LRF och Svensk 
                                                 
13 Patel, R. och Davidson, B. Forskningsmetodikens grunder, 2003, s. 54 
14 Ejvegård, R., Vetenskaplig metod, 1993, s. 31 
15 Saunders, M., Lewis, P. och Thornhill, A., Research Methods for Business Students, 2007, s. 138 
16 Ibid. s. 136 
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Handel. Även målgruppen Annat har tillkommit där företag som inte är medlemmar i 

ovannämnda föreningar är inkluderade. Vid fallstudien har representanter från Skara 

Näringslivsoffensiv haft möjlighet att komma till tals om vad de anser behövs för att 

marknadskommunikationen ska bli så optimal som möjligt samt för att det uppsatta målet 

ska kunna uppnås. 

2.4 Sekundärdata och primärdata 
När undersökningar genomförs kan den data som används vara antingen sekundär eller 

primär. Sekundärdata innebär att undersökningen baseras på data som redan finns 

insamlade i något annat sammanhang medan primärdata är data som samlas in för första 

gången för den givna undersökningens ändamål.17  

2.4.1 Val av data 
I och med att uppsatsen grundas på i förväg insamlad information samt information som 

samlas för första gången, har vi valt att använda både sekundär- och primärdata.  

2.5 Datainsamlingsmetoder 

2.5.1 Intervju 
Intervju är ett personligt samtal mellan en som frågar och en som svarar. Det handlar med 

andra ord om en personlig kontakt mellan utfrågare och den intervjuade. 18 I intervjuer är 

målet för utfrågaren att från intervjuoffret få fram information om exempelvis hur den 

tillfrågade själv eller andra personer beter sig och vilka attityder, normer, värderingar och 

åsikter de har. Intervjuer utgör en viktig och ofta förekommande strategi för 

datainsamling i både kvantitativa och kvalitativa forskningar. 19   

 

2.5.1.1 Telefonintervju 

Telefonintervju är ett relativt billigt sätt att ställa sina frågor samt det snabbaste sättet för 

frågorna att besvaras. Vid telefonintervju har intervjuaren möjlighet att medverka till att 

svaren blir av högre kvalitet. Denne kan reda ut oklarheter i samband med intervjun då 

respondenten har möjlighet att ställa frågor allteftersom intervjun pågår. En fördel med 
                                                 
17 Lekvall, P. och Wahlbin, C. Information för marknadsföringsbeslut, 1993, s. 141 
18 Befring, E., Forskningsmetodik och Statistik, 1994, s. 69 
19 Bryman, A., och Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2003, s. 135 
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telefonintervjuer är att oklarheter snabbt kan åtgärdas samt att intervjuaren snabbt får svar 

på sina frågor. Nackdelarna är dock att det finns en viss risk för en stor andel oanträffbara 

personer, att längre intervjuer ej kan genomföras samt att den omgivande miljön kan 

komma att störa.20   

 

2.5.1.2 Personlig intervju 

Personlig intervju innebär att intervjuare och respondenter träffas och frågor ska besvaras. 

Denna intervjuform tar oftast lång tid att genomföra. Respondenten måste i god tid 

upplysas genom brev- och telefonkontakt, detta då respondenten ska informeras om 

intervjun samt komma överens om lämplig intervjutid. Detta är även ett mycket kostsamt 

alternativ som intervjuform då intervjuare måste utbildas och tränas samt att 

intervjuarbetet kontinuerligt måste följas upp. En fördel med denna form är dock att 

många frågor kan ställas samt att oklarheter enkelt kan redas ut.21  

2.5.2 Enkät 
En enkätundersökning innebär att ett, vanligen slumpmässigt, urval av personer eller 

företag får ett formulär att besvara. Detta formulär ska sedan skickas tillbaka så att ett 

resultat kan utläsas. En fördel med enkäter är att det är billigt, att det finns möjlighet att 

ställa många frågor samt att respondenten kan besvara frågorna i sin egen takt. Dock är 

det svårt för respondenten att svara på öppna frågor samt att frågorna som ställs inte kan 

vara alltför omfattande.22     

2.5.3 Vald Datainsamlingsmetod 
För att kunna utveckla en optimal kommunikationsmodell för Skara Näringslivsoffensiv 

har personliga intervjuer genomförts med projektledaren för Skara Näringslivsoffensiv, 

Fredrik Tidholm. Dessa personliga intervjuer har skett vid två skilda tillfällen. Detta då 

författarna har kommit att behöva ytterliggare information från en person som är delaktig 

och insatt i projektet. Vid dessa intervjuer har frågor angående bland annat föreningens 

motiv och mål samt annat av intresse genomförts.23 Även en enkätundersökning har 

                                                 
20 Dahmström, K., Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning, 2005, s.95-98   
21 Ibid. s.91-95 
22 Ibid. s.76-80 
23 Bilaga 2 och 3 
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genomförts bland företagen inom Skara kommun. Detta för att få en klarhet av 

företagarnas bild av Skara Näringslivsoffensiv och dess budskap.  

2.6 Urval 

2.6.1 Stickprov 
En stickprovsundersökning innebär att undersökningen begränsas till att studera ett urval. 

Från detta urval dras sedan slutsatser som får komma att representera hela populationen. 

Denna metod är mindre tidskrävande och kostar mindre än att undersöka hela 

populationens ståndpunkt. 24 

2.6.2 Bortfall 
Bortfall avser de felkällor som inte rör själva urvalsprocessen och som kan uppstå då 

individerna väljs ut. Dessa felkällor kan uppstå då till exempel vissa respondenter vägrar 

samarbeta, inte kan hittas för en intervju eller av någon anledning är oförmögen att lämna 

den information som eftersöks.25    

2.6.3 Vald stickprovsstorlek 
Skara Näringslivsoffensiv har uppskattat att deras målgrupp ligger mellan 800-900 

stycken företag. Utav dessa har författarna valt att göra ett stickprov på 198 stycken 

företag som med en enkät ska undersökas. Då risk för bortfall finns har författarna satt 

som mål att få svar på 50 procent av de utskickade enkäterna vilket ger ett bortfall på ca 

100 företag. Enligt Mangione (1995, s. 60-61) anses denna svarsprocent vara knappt 

godkänt då svarsprocenten bör vara runt 60-70 procent för att vara acceptabelt. Tyvärr 

visade det sig att uppslutningen skulle komma att bli sämre än förväntat då endast 46 

stycken företag besvarade enkäten och skickade den tillbaka till författarna. Efter samråd 

med projektledaren för Skara Näringslivsoffensiv valde författarna att dessa 46 stycken 

svarande ska få komma att representera företagen i Skara kommun.           

                                                 
24 Körner, S. och Wahlgren, L., Statistiska Metoder, 2005, s. 90 
25 Bryman, A. och Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, s. 111 
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2.7 Validitet och Reliabilitet 

2.7.1 Validitet  
När en undersökning eller testning genomförs anger validiteten ifall mätmetoden mäter 

den egenskap som är avsedd att mätas. Med andra ord, till vilken utsträckning ett mått är 

befriat från både slumpmässigt och systematiskt mätfel.26 Det svåra med validitet är att 

det är näst intill omöjligt att med 100 procents säkerhet avgöra ifall mätmetoden är valid 

eller inte. För att kunna avgöra det behövs det en mätmetod där det i förhand går 

att ”veta” det korrekta mätresultatet, men om så vore fallet vore det mest lämpligt att 

använda den metoden.27   

2.7.2 Reliabilitet  
Inom testning och mätning handlar reliabilitet om metodens tillförlitlighet, det vill säga 

mätmetodens förmåga att motstå slumpinflytande. Reliabilitet avser avvikelsen mellan 

det observerade värdet och det verkliga värdet på grund av slumpmässiga mätfel.28 Låg 

reliabilitet kan orsakas av en mängd faktorer till exempel variationer i sättet att fråga, 

distraherande miljöer, förändringar i egenskaper hos individen så som trötthet och etc. 

Generellt sägs det att låg reliabilitet är en följd av att mätmetoden inte definierats 

tillräckligt noggrant.29     

2.7.3 Validitet och reliabilitet i undersökningen 
Frågeformuläret har författarna försökt utforma så tydligt som möjligt genom att ge klara 

och tydliga anvisningar om hur de tillfrågade skall gå till väga för att fylla i 

frågeformuläret. Författarna har även för att förhindra eventuella missförstånd presenterat 

sig själva, syftet med studien och att de tillfrågade svarar helt anonymt. Författarna har 

försökt höja validiteten genom att använda sig utav ett enkelt språk samt stängda frågor. 

Reliabiliteten är dock svår att säkerställa då det inte är säkert att samma resultat skulle 

uppnås om studien upprepas. Författarna har försökt höja reliabiliteten då frågorna är av 

samma struktur samt frågeformuläret är lättbegripligt och koncist. Då enkäten inte testats 

på förhand kan detta leda till att både validiteten och reliabiliteten kan påverkas.   

                                                 
26 Söderlund, M., Mätningar och mått, 2005, s. 149 
27 Lekvall, P., och Wahlbin, C., Information för marknadsföringsbeslut, 1993, s.211 
28 Söderlund, M. Mätningar och mått, 2005, s. 134  
29 Lekvall, P. och Wahlbin, C. Information för marknadsföringsbeslut, 1993, s. 213-214 
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3. Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen kommer den teori som skall tillämpas att redovisas. 

3.1 Kommunikationsmodell 
 
 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 
 

 

Figur 1, Kotler och Keller, 2003 
Enligt Kotler och Kellers (2003) kommunikationsmodell uppstår en kommunikation 

mellan minst en sändare och en mottagare.30 Kommunikation innebär att sändaren har i 

avseende att säga något eller uppnå en effekt hos mottagaren. Den kan även syfta till att 

påverka mottagarens värderingar, eller att förmå till köp av en viss produkt eller tjänst.31  

Sändare: Sändaren är den part som avser att förmedla ett budskap till mottagaren.32  

Kodning: Att koda ett meddelande innebär att förvandla budskapet till bilder, ord och ljud, 

det vill säga tv, radio och tryckta medier. Detta för att budskapet ska bli korrekt uppfattat 

av mottagaren.33  

Budskap/Kanaler: En kommunikation grundar sig i det att ett budskap ska framföras, 

vilket kan vara i form av olika symboler, ljud och bilder som sändaren vill ska 

                                                 
30 Kotler, P. och Keller, K L., Marketing Management 12e, 2003, s. 539 
31 Axelsson, B., Professionell marknadsföring, 2005, s. 198  
32 Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J. och Wong, V., Principles of Marketing, 1999 s. 758 
33 Czinkota, M R. och Ronkainen, I A., International Marketing, 2001, s. 359 
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representera budskapet. En kanal är den metod som sändaren använder för att leverera 

budskapet till mottagaren. Vid val av kommunikationskanal kan kommunikationen ske 

via personlig eller icke-personlig kontakt.  

Avkodning: Att avkoda ett budskap är en process där mottagaren måste omvandla de 

bilder, ord och ljud som budskapet består av, tillbaka till tanke. Eftersom mottagare 

avkodar budskapet på olika sätt är det svårt att veta till hur stor grad mottagaren uppfattat 

det sända budskapet. Ifall det tänkta budskapet överlappas av budskapet efter avkodning 

har kommunikationsprocessen lyckats. 34 

Mottagare: Mottagaren är den som sändaren avser att sända budskapet till.  

Respons: Respons handlar om de reaktioner som mottagaren ger efter att ha mottagit 

budskapet.  

Feedback: Den del av mottagarens respons som kommuniceras tillbaka till sändaren. 35   

Brus: Budskap som färdas via olika kanaler kan mötas utav störningar. Dessa störningar 

är oplanerade och kan leda till att budskapet missuppfattas av mottagaren. Störningar kan 

leda till att mottagaren kan få en negativ bild av företaget vilket gör att det är viktigt för 

företaget att snabbt korrigera denna störning.36  

3.2 Steg i utvecklingen av en effektiv kommunikation 
För att uppnå en effektiv marknadskommunikation ska åtta steg följas.  

3.2.1 Identifiera målgrupp 
Vid val av målgrupp bör det finnas en klar vision i tanken. Målgruppen kan vara 

nuvarande och/eller potentiella kunder samt de som influerar till köpehandling. De kan 

vara i form av individer eller grupper.37 Målgrupperna påverkar sändarens val av vad som 

sägs, hur det sägs, när det sägs, var det sägs och till vem/vilka det sägs.  

     Det är ofta användbart att identifiera målgruppen i form av användning och lojalitet. 

Gamla kunder som visar en form av lojalitet kräver en sorts bearbetning till skillnad från 

nya kunder vars lojalitet kan ligga på annat håll.38    

                                                 
34 Czinkota, M R. och Ronkainen, I A., International Marketing, 2001, s. 359-360 
35 Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J. och Wong, V., Principles of Marketing, 1999 s. 758 
36 Czinkota, M R. och Ronkainen, I A., International Marketing, 2001, s. 360 
37 Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J. och Wong, V., Principles of Marketing, 1999 s. 759-760 
38 Kotler, P. och Keller, K L., Marketing Management 12e, 2003, s. 542 



 13

3.2.2 Identifiera kommunikationsmålen 
Efter det att målgruppen har identifierats måste det bestämmas vilken form av respons 

som ska uppnås. Målgruppen kan befinna sig i sex olika steg; 

 Medvetenhet: Målgruppen kan vara omedveten om produkten eller endast har kännedom 

om produktens namn. Ifall större delen av målgruppen är omedveten om produkten måste 

sändaren försöka skapa en medvetenhet och ett intresse.  

Kännedom: Målgruppen kan vara medveten om företaget och dess produkter, men 

besitter inte mer kunskap än så.  

Känslor: Om målgruppen har kännedom om företaget och dess produkter, måste 

sändaren ta reda på vad målgruppen tycker om produkten.  

Preferenser: Målgruppen kan tycka om produkten men föredrar andra i första hand. 

Sändaren måste då övertyga målgruppen med hjälp av produktens kvalitet, värde och 

fördelaktiga särdrag. 

Övertygelse: Målgruppen föredrar företagets produkt framför andra men är inte 

övertygade att köpa den. Sändarens uppgift är då att övertyga målgruppen att produkten 

är den ”rätta”. 

Köp: Delar av målgruppen kan vara övertygade om att produkten är den ”rätta” men 

genomför aldrig köpet. Sändaren måste där med leda målgruppen till att ta det slutgiltiga 

steget, att köpa produkten.39     

3.2.3 Utforma budskapet 
För att utforma det lämpligaste budskapet bör sändaren kunna svara på tre frågor; Vad 

vill vi säga? Hur ska vi säga det? Vilka ska vi säga det till? 

     Budskapet bör vara utformat på ett attraktivt sätt för att skapa ett intresse och bli 

ihågkommet av mottagaren. En ineffektiv kommunikation kan där med bero på att fel 

budskap har uttryckts eller att rätt budskap uttryckts med fel metoder.40   

3.2.4 Välj kanaler41 
Val av den mest effektiva kommunikationskanalen/kanalerna har under senare år kommit 

att bli svårare. Detta då det finns fler kommunikationskanaler att välja mellan samt att 

                                                 
39 Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J. och Wong, V., Principles of Marketing, 2005, s. 730-731 
40 Dahlén, M. och Lange, F. Optimal Marknadskommunikation, 2003, 
41 Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J. och Wong, V., Principles of Marketing, 2005, s. 738 
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dessa är mer spridda, vilket leder till att det blir svårare för sändaren att identifiera de 

optimalaste kommunikationskanalerna. Det finns två huvudtyper av 

kommunikationskanaler som sedan har underliggande kommunikationskanaler.  

 

3.2.4.1 Personliga kommunikationskanaler: Genom de personliga 

kommunikationskanalerna kan två eller flera personer ha en direkt kommunikation, 

exempelvis face-to-face och telefonkontakt. Fördelen med dessa 

kommunikationskontakter är att responsen ges direkt samt att det möjliggör för båda 

parter att ställa frågor och förklara. 

     Vissa av de personliga kommunikationskanalerna kontrolleras direkt av företaget, 

exempelvis då företagets säljkår kontaktar mottagaren. Medan andra 

kommunikationskanaler har företaget ingen möjlighet att kontrollera, exempel på dessa är 

oberoende experter, personer med inflytande över mottagaren, konsument köpguider 

samt word-of-mouth. Word-of-mouth har en betydande effekt på mottagaren då 

mottagaren uppfattar budskapet via vänner, familj etc. 

     En personlig kommunikationskanal har störst inflytande på mottagaren då det handlar 

om mer exklusiva produkter då det krävs mer genomtänkta beslut och mottagaren lägger 

större vikt hos dem med egen erfarenhet.42    

 

3.2.4.2 Icke-personliga kommunikationskanaler: Vid icke-personliga 

kommunikationskanaler saknas både personlig kontakt samt feedback. Dessa kanaler 

riktar sig oftast till fler än en person och inkluderar tv, radio, alla de tryckta medierna, 

events och annan publicitet.  

3.2.5 Sätta budget43 
En av de svåraste uppgifterna för företag är att sätta en lämplig budget för hur mycket 

som ska spenderas på marknadsföring. Det finns fyra olika metoder att ta hjälp av för att 

fastställa den totala budgeten för marknadsföring; 

Affordable method: Företaget sätter sin marknadsföringsbudget på den nivå de tror sig ha 

råd med. 

                                                 
42 Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J. och Wong, V., Principles of Marketing, 1999 s. 768-769 
43 Ibid. s. 770-772  
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Percentage-of-Sales method: Marknadsföringsbudgeten sätts i förhållande till en given 

procentsats av den beräknade försäljningen.  

Competetive-Parity method: Budgeten sätts i förhållande till konkurrenters 

marknadsföringsutgifter.  

Objective-and-Task method: Utveckla marknadsföringsbudgeten genom att först 

definiera specifika objektiv, sedan bestämma de uppgifter som ska utföras för att nå dessa 

objektiv. Slutligen uppskatta kostnaderna för att utföra dessa uppgifter. Summan av dessa 

utgifter blir den marknadsföringsbudgeten som föreslås.     

3.2.6 Utforma media mix 
Företaget måste nu bestämma hur de ska fördela budgeten över de valda 

kommunikationskanalerna – Reklam, Personlig Försäljning, Sales Promotion, Public 

Relations, Direkt Marknadsföring, Events, Internet. Fördelningen av budgeten måste ske 

försiktigt och bilda den optimala media mixen.  

 

3.2.6.1 Reklam: Reklam är den kommunikationskanal som når ut till flest, geografiskt 

sett. Den möjliggör för sändaren att upprepa sitt budskap mer än en gång. Reklam gör det 

möjligt att dramatisera budskapet genom att använda sig av ljud, färger, skrift och andra 

effekter. 44   

     Det negativa med reklam är att den är icke-personlig och ger en 

envägskommunikation. Risken är den att mottagaren inte uppmärksammar reklamen eller 

ger någon form av respons.45    

 

3.2.6.2 Personlig försäljning: Personlig försäljning är den mest effektiva metod vid den 

senare delen i köp processen, då köparens preferenser, övertygelse och handlig ska 

formas. Det inkluderar personlig kontakt mellan två eller fler personer vilket leder till att 

båda parter kan iaktta varandras behov samt att eventuella missförstånd kan korrigeras.  

     Denna form av kommunikationskanal är dock väldigt kostsam och kräver långsiktigt 

engagemang från säljkåren.46  

                                                 
44 Kotler, P. och Keller, K L., Marketing Management 12e, 2003, s.555 
45 Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J. och Wong, V., Principles of Marketing, 1999 s.773 
46 Ibid. s. 556 
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3.2.6.3 Sales Promotion: Sales Promotion inkluderar diverse marknadsföringsmetoder 

som taktiskt används för att förse mer värde till ett erbjudande, detta kan vara i form av 

kuponger, tävlingar, rabatter etc. Målet med denna kommunikationskanal är att öka 

försäljningen och samla ihop information om marknaden.  

     Likt reklam, är sales promotion en icke-personlig kommunikation men har större 

möjligheter att nå små målgrupper.47 Negativt är att denna form vanligtvis är kortlivad 

och är ingen form att bygga en långsiktig relation på.48 

 

3.2.6.4 Public Relations: Public relations är en form av kommunikation där 

organisationer försöker skapa acceptans och förståelse bland allmänheten. Organisationer 

försöker att skapa en positiv image genom att använda sig av en tredjepart, så som 

tidningar, nyheter, events, sponsring etc. Denna form av kommunikation är kostnadsfri 

och skapar en högre grad av trovärdighet då de använda metoderna oftast är av seriösare 

karaktär.49    

 

3.2.6.5 Direkt Marknadsföring: Idén bakom direkt marknadsföring är att skapa en 

relation till kunderna genom att uppmuntra till omedelbar och mätbar respons. Detta är 

möjligt genom bland annat telemarketing och direkt försäljning. Denna form kan 

anpassas efter respektive mottagare och budskapet kan snabbt sammanställas.50   

 

3.2.6.6 Internet: I och med den växande IT användningen har Internet som 

kommunikationsform kommit att bli av stor betydelse. Att kunna erbjuda målgruppen 

tillgången till en hemsida hjälper företaget att bygga en starkare image, detta då 

avsaknaden av en hemsida kan ge en negativ bild av företaget eller organisationen. 

Hemsidan bör vara sammankopplad till företagets allmänna marknadsstrategi och inte 

endast finnas tillgänglig för syns skull. 51  

 
                                                 
47 Fill, C. Marketing Communications – Contexts, Strategies and Applications, 2002, s. 16  
48 Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J. och Wong, V., Principles of Marketing, 1999 s. 775 
49 Czinkota, M R. och Ronkainen, I A. International Marketing, 2001, s.641 
50 Ibid, s. 372 
51 Ibid, s. 374 
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3.2.6.7 Events:  Vid events har företag och organisationer möjlighet att 

kommunicera sitt budskap ut till de valda mottagarna med hjälp av olika kontaktmetoder. 

Dessa kontaktmetoder kan till exempel vara nyhetskonferenser samt storslagna 

invigningar av diverse saker.52  

3.2.7 Feedback  
När en kommunikationsplan har genomförts måste sändaren mäta dess inverkan på 

mottagaren. Detta innebär att fråga mottagaren om de kommer ihåg budskapet, hur 

många gånger de såg budskapet, vilka delar av budskapet de minns, hur de uppfattade 

budskapet samt deras attityd till företag och dess produkter före och efter det att 

budskapet har levererats.53    

3.2.8 Integrera marknadskommunikationen 
För att kunna genomföra en effektiv marknadskommunikation måste alla delar i 

processen utvecklas, integreras och uppnå de krav som målgruppen ställer. Alla 

beståndsdelar ska kombineras på rätt sätt för att kunna tillgodose målgruppens behov. 

Varje del av processen har sin egna unika kapacitet att kommunicera med målgruppen.54    

3.3 Pull och Push Strategi 
 
3.3.1 Pull strategier: En marknadsföringsstrategi som går ut på att sändaren 

använder sig i stor del av annonsering och konsumentmarknadsföring för att skapa en 

efterfrågan hos mottagaren. Om strategin lyckas kommer följande att ske; 

 

 

 
         Figur 2. Egen Figur, 2008 

Detta innebär att mottagaren söker upp sändaren efter det att budskapet har levererats. 

 

                                                 
52 Kotler, P., Wong, V., Saunders, J. och Armstrong, G., Principles of Marketing, 2005, s. 738 
53 Kotler, P. och Keller, K L. Marketing Management, 2003, s. 557 
54 Ibid. s. 558 
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3.3.2 Push strategi: En marknadsföringsstrategi som går ut på att sändaren använder 

sig av olika metoder för att föra fram sitt budskap till mottagaren. Om strategin lyckas 

kommer följande att ske;   

 

 
Figur 3. Egen Figur, 2008 

Mottagaren har inte möjlighet att påverka leveransen av budskapet utan det är sändaren 

som ”pushar” fram budskapet via grossist och återförsäljare. 55 

 

                                                 
55 Kotler, P., Wong, V., Saunders, J. och Armstrong, G. Principles of Marketing, 2005, s. 744 

Producent Återförsäljare Grossist Mottagare 
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4. Empiri 
Följande del har författarna valt att dela upp i fallstudie samt survey. Vid fallstudien 

kommer både primär- och sekundärdata att användas.   

4.1 Kort om Skara Näringslivsoffensiv 
Skara Näringslivsoffensiv grundades den 7 september 2007 med Rådhuset i Skara som 

initiativtagare.56 Skara Näringslivsoffensiv är en ekonomisk förening som har skapats i 

syfte att stärka näringslivsklimatet i Skara kommun. I föreningen ingår LRF 

(Lantbrukarnas Riksförbund), Svensk handel, Företagarna och Rådhuset i Skara AB som 

är kommunens näringslivsbolag. Tillsammans skall de stärka Skara kommun som 

varumärke i landet, utveckla befintliga nätverk samt att öka kunskapen om företagens 

behov bland kommunens förvaltningar.57 

     

 

 

 

 

 
Figur 4. Egen Figur, 2008 

4.1.1 Vision och mål 
Målet med Skara Näringslivsoffensiv är att genom konkreta insatser stärka 

näringslivsklimatet i Skara kommun. Företag i kommunen så väl som utanför skall 

uppleva kommunen som ett av landets bästa företagsklimat. Detta skall uppnås genom att 

ge kommunen en positiv bild i media och att stärka Skara som varumärke genom olika 

marknadsförings-, informations- och kunskapsinsatser. Dessutom vill föreningen bidra 

med att stärka kunskapen om företagens behov bland kommunens förvaltningar samt att 

stärka de befintliga nätverken.58  

 
                                                 
56 Bilaga 2 
57 Skarborgs Läns Tidning, 2008-03-05  
58 Bilaga 4 
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4.2 Fallstudie: Marknadskommunikationsprocessen  
I följande del kommer resultaten från de genomförda intervjuerna med Skara 

Näringslivsoffensiv att redovisas.  

4.2.1 Målgrupp 
Målgruppen för Skara Näringslivsoffensiv är samtliga registrerade företag inom Skara 

kommun, dessa har man beräknats ligga mellan 800-900 stycken. 59  Skara 

Näringslivsoffensiv vänder sig till alla näringslivsaktörer oavsett storlek. Tanken är att 

skapa ett intresse hos företagarna som sedan förmedlar budskapet och tankesättet vidare 

till anställda samt andra i ens närhet.60  

4.2.2 Kommunikationsmål 
Enligt Fredrik Tidholm, projektledare för Skara Näringslivsoffensiv, är målet med 

föreningen att förbättra näringslivsklimatet. Detta vill de genomföra genom att skapa ett 

större engagemang bland företagen inom Skara kommun samt att skapa en 

kommunikation företagen emellan.61  

4.2.3 Budskap 
Den bakomliggande tanken till Skara Näringslivsoffensiv är att förbättra och utveckla det 

befintliga näringslivsklimatet. För att göra detta vill föreningen förmedla budskapet att 

Skara Näringslivsoffensiv arbetar för företagarnas bästa och att denna satsning inkluderar 

alla företag inom Skara kommun. Föreningen vill även förmedla att Skara 

Näringslivsoffensiv är en gemensam satsning mellan Företagarna, LRF, Rådhuset samt 

Svensk Handel och att alla parter har lika stort inflytande. Den största missuppfattningen 

bland företagen i Skara kommun är enligt Tidholm, att detta är kommunens satsning på 

näringslivet men denna uppfattning vill de ändra på då kommunen endast är en liten del 

av det stora hela.62  

                                                 
59 Bilaga 2 
60 Bilaga 3 
61 Ibid.  
62 Ibid    
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4.2.4 Kanaler 
Som nämnts tidigare är Skara Näringslivsoffensivs mål att stärka företagsklimatet inom 

Skara kommun. För att ha möjlighet att uppnå detta mål behöver den ekonomiska 

föreningen undersöka vilka kommunikationskanaler som är de mest lämpliga för att 

kommunicera med de olika företagen inom Skara kommun. Vissa kanaler som kan skapa 

en effektivare marknadskommunikation kan anses som given medan andra kanaler kan 

komma som en överraskning för föreningen.63  

 

4.2.4.1 LRF 

Enligt Skara Näringslivsoffensiv skulle kontakt via SMS vara en bättre form av 

kommunikationskanal än till exempel mail då denna kanal når bättre ut till LRF:s 

medlemmar. Detta då medlemmarna i LRF spenderar stor del av sin tid ute på fältet och 

saknar tid att svara på mail eller svara i telefon. Den ekonomiska föreningen anser även 

att personliga möten kan komma att bli en viktig form av kommunikationskanal i 

framtiden.64 

     

4.2.4.2 Svensk Handel 

Skara Näringslivsoffensiv anser att kommunikationen mellan den ekonomiska föreningen 

och Svensk Handels medlemmar bör ske via personliga möten. De tycker även att en 

muntlig informationsspridning mellan företagen i Skara kommun är av stor vikt samt att 

informations utskick via mail är en viktig kommunikationsform för att skapa ett intresse 

för Skara Näringslivsoffensiv.65  

 

4.2.4.3 Företagarna 

Skara Näringslivsoffensiv har för avsikt att använda sig av mail som 

kommunikationskanal till Företagarnas medlemmar. Detta grundar Skara 

Näringslivsoffensiv på att större delen av Företagarnas medlemmar dagligen arbetar med 

datorer och därmed har kontinuerlig översikt över inkommande mail. Vidare anser Skara 

                                                 
63 Bilaga 5 
64 Ibid 
65 Ibid 
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Näringslivsoffensiv att en anslagstavla i tidningen skulle kunna vara en bra 

kommunikationsform i framtiden.66 

 

4.2.4.4 Rådhuset/Annat 

Då Rådhuset är en kommunal verksamhet har de inga medlemmar att representera. 

Istället har de kommit att få representera de företag som inte är medlemmar i varken 

Företagarna, LRF eller Svensk Handel. Dessa företag är oftast internationella eller har 

sina huvudkontor placerad på annan plats i Sverige eller utomlands. Skara 

Näringslivsoffensiv lägger stor vikt på företagsbesök när det gäller att kommunicera med 

dessa företag. Vid företagsbesöken kommer bland annat den ekonomiska föreningens 

projektledare att besöka företagen och berätta om Skara Näringslivsoffensivs verksamhet 

och syfte. De tycker också att en hemsida skulle vara en bra kommunikationsform för 

Skara Näringslivsoffensiv.67  

4.2.5 Media mix 
Skara Näringslivsoffensiv är en ekonomisk förening vars målgrupp är alla företag inom 

Skara kommun. Detta innebär att media mixen blir relativt begränsad och kan inte 

utformas med samma variation som mellan företag och konsument.   

 

4.2.5.1 Personlig Försäljning/Personliga möten 

Den ekonomiska föreningen kommer att göra företagsbesök där flera personer som är 

delaktiga i Skara Näringslivsoffensiv skall förmedla föreningens budskap till respektive 

förbund. Företagsbesöken genomförs av kommunala tjänstemän, politiker eller företag i 

Skara kommun som har god kännedom om föreningens nätverk, möten, seminarier och 

utbildningsprojekt. 68 Målet är att göra minst 200 företagsbesök per år där en 

enkätundersökning kommer att genomföras för att bilda en uppfattning om företagandet i 

kommunen.69   

 

 
                                                 
66 Ibid 
67 Bilaga 5 
68 Bilaga 4 
69 Skarborgs Läns Tidning, 2008-03-05 
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4.2.5.2 Public Relations 

Skara Näringslivsoffensiv anser att en kontinuerlig kontakt med massmedia i form av 

olika artiklar och nyhetsinslag är av stor vikt.70 Föreningen har redan använt sig utav 

denna form av marknadsföring genom att lokalpressen uppmärksammat dess 

verksamhet.71  

 

4.2.5.3 Direkt Marknadsföring 

Skara Näringslivsoffensiv kommer i framtiden att ge ut information riktat till företagen 

inom Skara kommun i form av tidningsbilagor och nyhetsbrev för att skapa kännedom 

om föreningens verksamhet.72 

 

4.2.5.4 Internet  

En hemsida om Skara Näringslivsoffensiv kommer att skapas för att marknadsföra 

föreningen. Företagen inom Skara kommun ska genom denna hemsida ha möjlighet att få 

mer information om den ekonomiska föreningen och dess målsättning.73 

 

4.2.5.5 Events 

Skara Näringslivsoffensiv kommer att genomföra ”minimässor” för företagen i Skara 

vartannat år.74 Föreningens projektledare Fredrik Tidholm berättar även att det kommer 

att anordnas en näringslivsmässa där man bjuder in en utomstående föreläsare.75  

4.2.6 Feedback 
Skara Näringslivsoffensiv har under sin etableringsperiod genomfört intervjuer med 

företag inom Skara kommun. Enligt Tidholm, har företagarna en positiv syn på den 

nybildade föreningen och ser bara positivt på uppgiften att förbättra näringslivsklimatet 

inom Skara kommun.76  

                                                 
70 Bilaga 4 
71 Skarborgs Läns Tidning, 2008-03-05 
72 Bilaga 3 
73 Bilaga 5 
74 Bilaga 4 
75 Skarborgs Läns Tidning, 2008-03-05 
76 Bilaga 3 
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4.3 Survey: Marknadskommunikationsprocessen 
I följande del kommer svar från enkätundersökningen att presenteras. Antalet svarande 

bland de 198 stycken tillfrågade företagen inom Skara kommun var 46 stycken företag.  

4.3.1 Kommunikationsmål 
 
Figur 4.1 Kännedom om Skara Näringslivsoffensiv 

Ja
Nej

Svar

65.2%

34.8%

 
 
Figur 4.1 visar att efter den genomförda undersökningen var det 34.8 procent av de 

svarande företagen i Skara kommun som kände till Skara Näringslivsoffensiv. 65.2 

procent av de svarande företagen hade dock ingen kännedom om den ekonomiska 

föreningen.  
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4.3.2 Budskap 
 
Figur 4.2 Intresse av sändarens budskap  
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Från figur 4.2 syns det tydligt bland företagen i Skara kommun att Skara 

Näringslivsoffensiv ännu inte väckt tillräckligt mycket intresse med sitt budskap. Endast 

35.5 procent av de svarande företagen ansåg att budskapet var intressant för dem medan 

64.5 procent ansåg att budskapet var av mindre intresse.  
 

Figur 4.3 Orsak till saknad av intresse gentemot budskapet 
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I figur 4.3 går det att utläsa att den största anledningen till att budskapet inte väckt 

intresse beror på att fel kommunikationskanal har använts för att kontakta företagen. 

Dock anser en betydande del av de svarande företagen att budskapet varit för otydligt.  
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4.3.3 Kanaler 
Figur 4.4 Lämpligaste kommunikationskanalerna  
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Figur 4.4 visar att mail är den mest populära kommunikationskanalen mellan Skara 

Näringslivsoffensiv och företagarna i Skara kommun efter det att de svarande företagen 

undersökts. På andra plats ligger både brev och personliga möten medan telefon är av 

mindre betydelse som kommunikationsform.  

 

4.3.3.1 LRF 
Figur 4.5 Lämpliga kommunikationskanaler för LRF 
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I figur 4.5 går det att utläsa att kommunikationskanaler i form av mail och brev är de 

mest populära medan telefon kontakt eller personliga möten är av mindre betydelse bland 

LRF:s medlemmar.  
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4.3.3.2 Svensk Handel 
Figur 4.6 Lämpliga kommunikationskanaler för Svensk Handel 
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Figur 4.6 visar tydligt att Svensk Handels medlemmar föredrar personliga möten som 

kommunikationsform. De andra kommunikationsformerna har inte samma popularitet 

bland medlemmarna. 
 

4.3.3.3 Företagarna 

 
Figur 4.7 Lämpliga kommunikationskanaler för Företagarna 
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Figur 4.7 visar att medlemmarna i Företagarna anser att mail är den mest optimala 

kommunikationskanalen. Vidare anser de att personliga möten är att föredra framför brev.  
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4.3.3.4 Rådhuset/Annat 
Figur 4.8 Lämpliga kommunikationskanaler för Rådhuset/Annat 
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Figur 4.8 visar att svarande företagen inom målgrupp Annat anser att det mest optimala 

tillvägagångssättet att komma i kontakt med dem är via mail. De anser även att brev är en 

väl fungerade kommunikationskanal.  

4.3.4 Feedback 
Figur 4.9 Kommunikationen mellan Skara Näringslivsoffensiv och målgruppen 
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Figur 4.9 ovan ger en bild av att kommunikationen mellan Skara Näringslivsoffensiv och 

företagen i Skara kommun hittills varit mindre bra och att den kan förbättras. 
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Figur 4.10 Intresse av kontakt med Skara Näringslivsoffensiv 
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Figur 4.10 visar att större delen av de tillfrågade företagen inte vet ifall de var 

intresserade att komma i kontakt med Skara Näringslivsoffensiv. Dock anser en 

betydande del att de inte har intresse av att komma i kontakt med Skara 

Näringslivsoffensiv. Orsaken till detta gick inte att utläsa.  
 

Figur 4.11 Företagens intresse gällande kontakt med andra  
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Figur 4.11 visar att majoriteten av de tillfrågade företagen var intresserade av att komma i 

kontakt med andra företag inom kommunen. Ett visst intresse finns även att komma i 

kontakt med Skara Näringslivsoffensiv. 
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5. Analys 
I detta avsnitt kommer empirin att analyseras med hjälp av vår teoretiska referensram.  

5.1 Kommunikation 
Enligt Kotler och Kellers kommunikationsmodell (2003) uppstår kommunikation mellan 

minst en sändare och en mottagare där sändaren har i avsikt att säga något eller uppnå en 

viss effekt hos mottagaren. I det här fallet är sändaren den ekonomiska föreningen Skara 

Näringslivsoffensiv och mottagaren företagen inom Skara kommunen. Syftet med Skara 

Näringslivsoffensivs kommunikation är att skapa en förståelse hos företagarna som syftar 

till det budskap som Skara Näringslivsoffensiv vill förmedla.    

5.2 Marknadskommunikationsprocessen 

5.2.1 Målgrupp 
I enlighet med Kotler och Kellers åtta steg till en effektiv kommunikation (2003) har 

även Skara Näringslivsoffensiv börjat sin verksamhet med att definiera sin målgrupp. 

Skara Näringslivsoffensiv har valt att definiera sin målgrupp i två olika led; först 

målgruppen i stort som är alla företag i Skara kommun, sedan har målgruppen delats in 

efter medlemskap i föreningar. Detta har underlättat för Skara Näringslivsoffensiv i sitt 

arbete att identifiera målgruppens generella uppfattning samt en djupare förståelse för de 

individuella företagen.  

5.2.2 Kommunikationsmål 
Enligt tidigare nämnd teori kan den bestämda målgruppen befinna sig i sex olika steg 

gällande kommunikationsmålen. Efter genomförd undersökning visade det sig att 

majoriteten av de tillfrågade företagen saknade medvetenhet om Skara 

Näringslivsoffensiv och dess arbete. Endast 34.1 procent av de tillfrågade ansåg sig vara 

medveten eller ha viss kännedom om den ekonomiska föreningen. Detta kan grunda sig 

på att större delen av de tillfrågade varken kommit i kontakt med Skara 

Näringslivsoffensiv eller förstått deras budskap.  
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5.2.3 Budskap 
Enligt Kotler och Keller (2003) bör ett budskap väcka ett intresse och skapa en 

medvetenhet hos målgruppen. Det budskap som Skara Näringslivsoffensiv vill förmedla 

är att de arbetar för ett bättre näringslivsklimat genom att skapa en samverkan mellan 

företag och detta för företagarnas bästa. Detta budskap har ännu inte väckt intresse hos 

större delen av målgruppen och detta främst för att budskapet inte har uppfattats på rätt 

sätt eller inte uppfattats alls. För att förbättra detta anser de tillfrågade företagen att Skara 

Näringslivsoffensivs budskap måste konkretiseras för att bli mer tydligt. Vidare 

anledning är även att fel kommunikationskanaler har använts för att kommunicera med 

företagarna i Skara kommun. 

5.2.4 Kanaler 
Sändaren har att välja mellan personliga eller icke-personliga kommunikationskanaler när 

budskapet skall förmedlas till mottagaren. Dessa två typer av kommunikationskanaler 

kan också uttryckas som Push eller Pull strategier. Gällande Skara Näringslivsoffensiv 

använder de sig i stort sett av en push strategi för att kommunicera med målgruppen. 

Dock vill de i slut ändan att denna strategi ska gå mer mot en pull strategi där företagen 

på eget initiativ tar kontakt med den ekonomiska föreningen samt andra företag. Då Skara 

Näringslivsoffensiv är en relativt nystartad förening kan det vara svårt att från början 

använda sig utav en pull strategi då företagen inom kommunen inte känner till den 

ekonomiska föreningens existens. Den allmänna uppfattningen bland de tillfrågade 

företagen gällande bristande kunskap om Skara Näringslivsoffensiv är den att fel 

kommunikationskanaler använts och att budskapet därmed har passerat obemärkt förbi.       

      

5.2.4.1 LRF 

Enligt Skara Näringslivsoffensiv bör kontakt med LRF:s medlemmar ske i form av SMS 

då det är det snabbaste sättet att komma i kontakt med företagarna. Enligt företagarna 

inom LRF bör kontakt ske via antingen mail eller brev. Detta med anledning att de vill ha 

möjlighet att få ta del av informationen när de har tid och möjlighet. Skara 

Näringslivsoffensiv har även planer på att genomföra personliga besök hos respektive 

företag där de ska ha möjlighet att presentera föreningen samt motivera företagen att bli 

mer aktiva gällande näringslivet i Skara. Dock visade den genomförda undersökningen 
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att företagarna inom LRF saknade ett intresse för personliga möten och att de föredrar 

icke-personlig kontakt.  

 

5.2.4.2 Svensk Handel 

För att kommunicera med Svensk Handels medlemmar menar Skara Näringslivsoffensiv 

att det bästa alternativet vore att använda sig av personliga möten, muntlig 

informationsspridning eller i form av mail. Resultatet från undersökningen visar att 

företagen inom Svensk Handel är av samma åsikt då de tycker att dessa 

kommunikationskanaler är en bra metod att använda sig utav för att uppmärksammas. 

Anledningen till att företagen inom Svensk Handel anser att mail är att föredra är av den 

enkla anledningen att det är ett enkelt och bekvämt sätt att kommunicera samt att 

företagarna själva kan bestämma när de vill svara. Detta innebär att medlemmarna inom 

Svensk Handel uppskattar mer personlig kontakt där de har möjlighet att ha en 

kommunikation där de kan ställa frågor och ge/få direkt respons.   

 

5.2.4.3 Företagarna 

Skara Näringslivsoffensiv anser att mail är den lämpligaste kommunikationskanalen 

mellan den ekonomiska föreningen och medlemmarna inom Företagarna. Denna åsikt 

baseras på att medlemmarna inom Företagarna oftast är placerade på kontor eller 

liknande med tillgång till dator, vilket gör att de har uppsikt över inkommande mail. Den 

genomförda undersökningen visade att Företagarnas medlemmar är av samma åsikt då de 

anser att mail är den mest optimala kommunikationskanalen. Medlemmarna inom 

Företagarna vill ha möjlighet att själva avgöra när de ska ta del av det sända budskapet 

samt ha möjlighet att sätta sig in i budskapet. Dock anser företagarna att det finns en viss 

risk vid utskick av mail då intressanta meddelanden kan komma att uppfattas som SPAM 

eller liknande vilket gör att budskapet kan komma att raderas. Undersökningen visar även 

att företagen skulle uppskatta personliga möten som kommunikationsform då det anses 

vara trovärdigt och vanebrytande.    
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5.2.4.4 Annat 

Skara Näringslivsoffensiv vill även kommunicera med de företag som inte är medlemmar 

in någon av de ovannämnda föreningarna. För att ha möjlighet att kommunicera med 

dessa företag vill Skara Näringslivsoffensiv att detta främst ska ske via personliga möten 

samt få företagen att vända sig till den kommande hemsidan för hjälp och råd. 

Undersökningen bland dessa företag visar att de hellre skulle uppskatta kommunikation i 

form av mail eller brev då de vill ha möjlighet att bilda sig en uppfattning samt svara när 

de har tid.   

5.2.5 Media mix 
 

5.2.5.1 Personlig försäljning/Personliga möten 

Enligt teorin är personlig försäljning/möten mest effektiv när det gäller att övertyga, 

motivera etc. Skara Näringslivsoffensiv kommer under året att genomföra 200 stycken 

företagsbesök där de kommer att informera om projektet. Undersökningen visar att 

intresset för personliga möten varierar mellan föreningarna vilket Skara 

Näringslivsoffensiv bör ha i åtanke så de inte genomför sina företags besök hos dem som 

inte uppskattar det. Dock har företagen själva möjligheten att kontakta Skara 

Näringslivsoffensiv om de vill att något av dessa företags besök ske genomföras hos dem. 

Detta är något som Skara Näringslivsoffensiv arbetar för och uppmuntrar till.  

   

5.2.5.2 Public Relations 

Enligt Kotler och Keller (2003) innebär public relations att företag och organisationer ges 

en form av ”gratis” marknadsföring när de till exempel uppmärksammas av tidningar, 

nyhetsforum etc. Skara Näringslivsoffensiv har uppmärksammats av den lokala pressen 

där deras budskap samt syfte har presenterats för invånarna i Skara kommun. Detta har 

hjälpt Skara Näringslivsoffensiv med att öka medvetenheten hos omgivningen samt gett 

dem en möjlighet att nå ut till sin målgrupp utan större kostnader. Denna metod ökar även 

möjligheten att nå ut till flera företag/personer på en och samma gång samt att 

möjligheten att få igång word-of-mouth fenomenet ökar. Detta är positivt då Skara 

Näringslivsoffensiv vill få igång en diskussion mellan företagare angående förbättringar 

av företagsklimatet.  
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5.2.5.3 Direkt Marknadsföring 

Enligt teorin är direkt marketing en bra kanal att använda sig utav då responsen ska 

komma direkt och vara mätbar. Skara Näringslivsoffensiv kommer att använda sig utav 

denna metod genom utskick av tidningsbilagor samt nyhetsbrev. Detta gör de för att 

skapa en kännedom bland målgruppen där den ekonomiska föreningens verksamhet och 

budskap sätts i fokus. Med direkt marknadsföring kan Skara Näringslivsoffensiv få en 

uppfattning om hur många som nåtts av budskapet då de har kontroll över vilka det 

skickas till samt hur många.    

 

5.2.5.4 Internet 

Internets slagkraft har under senare år blivit större. Nu för tiden anses Internet vara en 

naturlig del av vardagen för att använda sig av vid sökande av information. Skara 

Näringslivsoffensiv har för närvarande ingen hemsida som kan kopplas till projektet. 

Dock är det en hemsida under arbete och kommer inom en snar framtid att lanseras. En 

hemsida är att rekommendera då det underlättar för målgruppen att skaffa sig information 

om den ekonomiska föreningen samt dess målsättning. Företag eller organisationer utan 

hemsida blir ofta bortglömda då det krävs större engagemang från målgruppens sida att 

komma i kontakt med dem. Även det faktum att de flesta företagarna arbetar med en 

dator gör att en hemsida är ett smidigt sätt för dem att söka information om föreningen. 

 

5.2.5.5 Events 

Enligt Kotler, Wong, Saunders och Armstrong (2005) ger events företag och 

organisationer möjlighet att via olika kontaktmetoder förmedla sitt budskap på ett mera 

storslaget vis. Skara Näringslivsoffensiv kommer att använda sig av detta fenomen då de 

ska arrangera mässor i samband med konferenser. Dessa mässor ger företagen 

möjligheten att komma i kontakt med varandra vilket gynnar den ekonomiska 

föreningens mål att skapa ett bättre företagsklimat där företagens interaktioner är en 

viktig del.  
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5.2.6 Feedback 
Kotler och Keller (2003) menar att feedback är den del där sändaren mäter budskapets 

genomslagskraft hos målgruppen. Skara Näringslivsoffensiv anser att den feedback de 

fått har visat att företagen är positiva till den ekonomiska föreningen och dess 

kommunikation. Dock är de medvetna om att den kan förbättras och arbetar kontinuerligt 

för att kommunikationen ska bli bättre. Från undersökningen visas en annan uppfattning 

då majoriteten av de tillfrågade företagen anser att kommunikationen ligger inom 

intervallen mindre bra till mycket dåligt. Dessutom har en stor del av företagen ingen 

åsikt vilket kan ses som ett bevis på en bristande kommunikation mellan Skara 

Näringslivsoffensiv och företagen i Skara kommun.   
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6. Slutsatser 
Genomförandet av både en fallstudie och en survey har gjort det möjligt för författarna att 

undersöka om det finns någon skillnad mellan Skara Näringslivsoffensiv och företagarna 

i Skara kommun gällande deras uppfattning om de mest lämpliga 

kommunikationskanalerna. Uppdelningen av företagen i olika målgrupper har också gjort 

det möjligt för författarna att upptäcka om det finns någon skillnad mellan företagen vad 

gäller deras uppfattning om vilka kommunikationskanaler de anser vore de mest lämpliga. 

Efter genomförd survey visar det sig att Skara Näringslivsoffensiv och företagen i Skara 

kommun skiljer sig i många avseenden i sin syn på vilka kommunikationskanaler som 

borde tillämpas. I dagens läge använder Skara Näringslivsoffensiv sig utav samma 

kommunikationskanaler till samtliga företag. Detta har lett till att budskapet ej nått fram 

till företagen då fel kommunikationskanaler har tillämpats. Skara Näringslivsoffensiv bör 

därmed se till de individuella föreningarnas åsikt gällande vilka kommunikationskanaler 

som bör tillämpas ifall kommunikationen ska bli optimal. För att optimera 

kommunikationen bör mail samt brev användas hos LRF:s medlemmar, personliga möten 

bland medlemmarna i Svensk Handel, mail samt personliga möten hos medlemmarna i 

Företagarna. I gruppen Annat bör mail samt brev användas. Skara Näringslivsoffensiv 

hade dock planerat att använda sig utav SMS-kontakt till LRF:s medlemmar. De hade 

även tänkt använda sig utav personliga möten för att komma i kontakt med gruppen 

Annat vilket tillsammans med planerna för LRF avviker sig ifrån företagarnas åsikt och 

intresse. Gällande Svensk Handel och Företagarna låg Skara Näringslivsoffensivs planer i 

linje med vad företagen anser fungerar bäst. För att effektivisera kommunikationen bör 

Skara Näringslivsoffensiv därmed se till föreningarnas individuella intresse och 

efterfrågan vid fördelningen av kommunikationskanalerna.  

     Den stora bristen gällande kommunikationsmålen är att de flesta företag inte förstått 

budskapet. Dock visar undersökningen att företagen inom Skara kommun delar Skara 

Näringslivsoffensivs budskap men då fel kommunikationskanaler har använts samt att 

budskapet anses vara för diffust formulerat, har ett svagt intresse väckts för den 

ekonomiska föreningen. I och med detta bör Skara Näringslivsoffensiv konkretisera och 
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förenkla sitt budskap för att det ska bli korrekt uppfattat samt ha möjlighet att skapa ett 

intresse bland företagen.  

     Gällande Pull- och Push strategier skiljer sig åsikterna åt mellan Skara 

Näringslivsoffensiv och företagen inom Skara kommun. Skara Näringslivsoffensiv har 

som målsättning att denna satsning ska resultera i en pull strategi då företagen på eget 

initiativ ska ta kontakt med den ekonomiska föreningen. Skara Näringslivsoffensiv vill att 

företagen använder sig utav både personliga och icke-personliga kommunikationskanaler. 

Med andra ord innebär detta att Skara Näringslivsoffensiv uppskattar alla 

kommunikationskanaler så länge en kommunikation uppstår mellan den ekonomiska 

föreningen och företagen inom Skara kommun. Dock vill företagen inom Skara kommun 

ha en push strategi där Skara Näringslivsoffensiv tar kontakt med dem. Oavsett vilken 

strategi som ska komma att användas måste Skara Näringslivsoffensiv förenkla sin 

målsättning och förklara meningen med sin verksamhet av den anledningen att inget 

företag kommer att engagera sig i något de inte förstår.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Ranking Skaraborg 2006 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till projektledaren 
 

1. När grundades Skara Näringslivsoffensiv? 

 

2. Hur många företag räknar ni med vara aktiva i Skara kommun? 

 

3. Vad för reaktion vill ni uppnå hos målgruppen? 

 

4. Vilka är de vanligast förekommande störningarna när det gäller kommunikation? 

 

5. Tror ni att företagen i Skara kommun uppmärksammat er verksamhet? 

 

6. Vad anser ni är det bästa sättet att nå ut till respektive målgrupper? 

 

7. Vill ni att företagen kontaktar er eller att ni kontaktar företagen? 

 

8. Vilken form av respons vill ni ha i slutändan? 
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Bilaga 3: Intervjufrågor till projektledaren 
 

1. Var har ni för uppgift i Skara Näringslivsoffensiv? 

 

2. Vilka kommunikationskanaler använder ni? 

 

3. Finns det någon skillnad mellan LRF, Svensk Handel, Företagarna och Rådhuset 

att kommunicera med dess medlemmar? 

 

4. Vad är målet med er marknadskommunikation? 

 

5. Vilket budskap vill ni förmedla till era medlemmar? 

 

6. Efter kontakt med era medlemmar, görs då någon form av utvärdering? 

 

7. Vad har ni fått för respons från företagen? 

 

8. Använder ni PR (nyhetsartiklar, sponsring) för att skapa uppmärksamhet om er 

verksamhet? 

 

9. Använder ni er av direkt marknadsföring som t ex nyhetsbrev? 

 

10. Har er förening någon hemsida? 

 

11. Besöker ni företagen personligen? 

 

12. Jobbar ni med Event Marketing som t ex företagsmässor? 

 

13. Använder ni Sales Promotion (säljfrämjande åtgärder) för att skapa intresse för er 

förening? 
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14. Använder ni någon form av Reklam? 

 

15. Har ni satt er marknadsföringsbudget på en nivå ni tror har råd med? 

 

16. Till vem eller vilka vill ni förmedla ert budskap? 
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Bilaga 4: Ansökan om Bidrag 
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Bilaga 5: Näringslivsoffensiven 19/9-2007 
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Bilaga 6: Survey 

Hej,  
Våra namn är Emilia Hoflund och Johan Larsson och vi är ekonomistudenter 
som nu studerar vår sista termin vid Högskolan i Skövde. Vi håller på och 
skriver vårt examensarbete och detta gör vi i samarbete med Skara 
Näringslivsoffensiv. Examensarbetet ska i slutända hjälpa Skara 
Näringslivsoffensiv i dess arbete med att utveckla en god 
marknadskommunikation med företag inom Skara kommun.  
 
Enkäten tar cirka 5 minuter att besvara och detta görs helt anonymt! 
Vänligen fyll i enkäten och returnera den snarast 
Genom att svara kan Ni påverka 
 

1. Känner Ni till Skara Näringslivsoffensiv? 
 

Ja   Nej 
 
 

2. Om nej, varför tror Ni att Skara Näringslivsoffensiv inte uppmärksammats 
av er? 
 

Budskapet har inte varit tillräckligt tydligt   
 

Fel kommunikationskanal har använts för att kontakta Er  
 

Annat:                                                  
 

 
3. Har Skara Näringslivsoffensivs budskap väckt Ert intresse? 

 
Ja   Nej 

 
  

Om ja, vad har gjort Er intresserad: 
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Om nej, vad kan Skara Näringslivsoffensiv göra för att väcka ert intresse?: 
 
 
  

 
 

4. Är Ni intresserade av att komma i kontakt med Skara Näringslivsoffensiv? 
 
Ja   Nej    Vet ej 

 
 

Motivera Ert svar:  
 
 
 
Om nej eller vet ej, vänligen gå till fråga nummer 7 

 
    

5. Genom vilka kanaler har Ni kommit i kontakt med Skara 
Näringslivsoffensiv? 
 

Mail  
 

Telefon 
 

Brev 
 

Personliga möten med Skara Näringslivsoffensiv  
 

Tidningsartiklar 
 

Annat:     
 
 

6. Anser Ni att rätt kanal användes? 
 

Ja   Nej 
 
 

7. Genom vilka kommunikationskanaler är det mest lämpligt att kommunicera 
med Er? 

 
Mail 

 
Telefon 
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Brev  
 

Personliga möten med Skara Näringslivsoffensiv  
  

Annat:                                                  
 

Motivera Ert svar: 
 

 
 
 

8. Hur väl anser Ni att kommunikationen mellan Skara Näringslivsoffensiv och 
företagarna fungerar idag? 
 

Mycket bra   
 
Bra  
 
Mindre bra  
 
Dåligt   
 
Mycket dåligt 

  
  Motivera Ert svar:  
 

 
 
 
 

9. Skulle Ni uppskatta mer kontakt med;  
 

Andra företag inom kommunen 
 

Kommunen 
 

Skara Näringslivsoffensiv 
 

Annat:                                                  
 
 

Motivera Ert svar: 
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10. Vilken förening tillhör Ni? 
 

Företagarna Skara 
 

LRF Skara 
 

Svensk Handel i Skara 
 

Annat:                                                                                    
 
 
 
Tack för Er medverkan!  

 
Vi vore tacksamma om Ni kunde skicka in Era svar senast den 28 april.  
 
Om Ni behöver veta något mer om denna undersökning, vänligen kontakta: 
 
Johan Larsson 
E-mail: b04johla@student.his.se 
 
Emilia Hoflund 
E-mail: a04emiho@student.his.se  
              

 

Under året 2008 kommer Skara 
Näringslivsoffensiv genomföra 
företagsbesök, är Ni intresserade av att 
Skara Näringslivsoffensiv besöker just 
Ert företag vänligen kontakta Fredrik 
Tidholm. 
 
Fredrik Tidholm 
Mobil: +46761304616 
E-post: fredrik.tidholm@skara.se 


