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Sammanfattning 
 
Marknadsföring är ett omfattande begrepp som innefattar mycket mer än bara reklam och 
försäljning. I praktiken är kommunikationen med interna och externa aktörer en oerhört viktig 
del i marknadsföringsarbetet. Kommunikation mellan företagets ledning och anställda är 
viktig så att företagets vision genomsyrar hela verksamheten. Olika enheter/avdelningar bör 
kommunicera med varandra så att samtliga är bekanta med hela företagets produktutbud. Det 
är även viktigt att företaget når ut med sitt budskap till sina externa aktörer om hur de vill bli 
uppfattade. Kundernas uppfattning och känslor inför företaget som helhet skapar företagets 
profil. Tidigt i köpprocessen spelar marknadsföringen en central roll då den har till uppgift att 
göra kunden medveten om produktens existens. Informationen som sänds ut till kunden ska 
även ge en viss kunskap om produkten. 
 
Metria har ett mycket brett utbud av produkter och tjänster. För att presentera det komplexa 
utbudet på ett tydligt och begripligt sätt har Metrias marknadsgrupp arbetat fram ett 
produktstrukturförslag. Syftet med produktstrukturen är att skapa medvetenhet hos anställda 
och kunder om Metrias alla produkter och tjänster. Innan den framtagna produktstrukturen 
marknadsförs, vill marknadsgruppen veta vad anställda och kunder har för åsikter om den, om 
den är tydlig och om begreppen som används är begripliga. 
 
Författarna fick i uppdrag av Metria att undersöka hur anställda och kunder uppfattar 
produktstrukturförslaget. Undersökningen har legat till grund för denna uppsats. 
Undersökningen skedde främst genom telefonintervjuer och enstaka besöksintervjuer. Metria 
valde själva ut respondenter som skulle intervjuas och i samarbete med författarna 
diskuterades aktuella intervjufrågor.  
 
Intervjuerna redovisas var och en för sig i empirikapitlet. I analysdelen sammankopplas 
empiri med teori kring marknadsföring och kommunikation som författarna anser vara 
relevant för problemområdet. Författarna diskuterar utifrån detta vikten av att Metria bör bli 
bättre på att marknadsföra sig alltefter att konkurrensen på marknaden ökar. 
 
I slutsatsen presenterar författarna sina egna tankar och reflektioner kring vad Metria kan göra 
för att förbättra produktstrukturen utifrån anställdas och kunders synpunkter.  
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Summary  
 
Marketing is a broad concept which includes much more than just advertising and sales. In 
practice, communication with internal and external stakeholders is a crucial part of marketing 
efforts. Communication between the management and employees are important to the 
company's vision permeates the entire operation. Different units / departments should 
communicate with each other so that all are familiar with the company's entire product range. 
It is also important that the company reaches out with its message to their external 
stakeholders on how they want to be perceived. Perceptions and feelings about the enterprise 
as a whole create the company's profile. Early in the purchasing process plays a central role of 
marketing as it is to make customers aware of the product's existence. The information sent to 
the customer should also give certain knowledge of the product.  
 
Metria has a very wide range of products and services. To present the complex range in a 
clear and understandable way Metrias market group prepared a product structure proposal. 
The purpose of the product structure is to create awareness among employees and customers 
of Metrias all products and services. Before the resultant product structure marketed, the 
market group wants to know what employees and customers have to say about it, unless it is 
clear and whether and if the terms that are used are understandable.  
 
The authors received a mandate from Metria to examine how employees and customers 
perceive the product structure of the proposal. The investigation has been the basis of this 
thesis. The study was done mainly through telephone interviews and occasional visits 
interviews. Metria chose themselves out respondents who were interviewed, and in 
cooperation with the authors they discussed the interview questions.  
 
The interviews are reported separately in the empirical chapter. The analytical part linked 
empirical and theory about marketing and communications, which the authors believe to be 
relevant to the problem area. The authors discuss on the basis of the importance of Metria 
should be better at promoting themselves as the competition in the market increases.  
 
In the conclusion the authors present their own thoughts and reflections on what Metria can 
do to improve the product structure along employees and what customers says. 
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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till Lennart Sohlin, Lisbeth Westberg och Maria Blom Vieweg  på 
Metria som gjorde denna uppsats möjlig. Vi vill även tacka vår handledare Johan Gaddefors 
och alla intervjupersoner som ställde upp. 
 
Utan er hade inte studien varit möjlig. 
 
 
AnnaKatarina Jonsson & Kristin Lund
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1. Inledning 

I det första kapitlet beskrivs studiens bakgrund, frågeställningar och avgränsningar 

 

1.1 Bakgrund 
 
Genom kontakter fick vi höra talas om att Metria som är Lantmäteriets uppdragsdivision 
skulle göra en omstrukturering av sitt samlade produktutbud. Vi kontaktade marknadschefen 
på Metria och frågade om det fanns underlag för uppsatsskrivning. Det kändes viktigt för oss 
att skriva och undersöka något som Metria kunde ha nytta av.  
 
Hösten 2008 arbetades ett produktstrukturförslag fram av marknadsgruppen.  Detta innebar att 
produkterna delades in i olika grupper respektive undergrupper för att ge en tydligare bild av 
Metrias utbud. Strukturen av produktportföljen är betydelsefull både för de interna och 
externa kunderna. Det är viktigt att varje säljare har kännedom om flertalet produkter och inte 
bara sitt enskilda område. Det kan leda till en bättre presentation och att de kan erbjuda 
kunderna fler av produkterna. Syftet med strukturen är att göra Metrias erbjudanden mer 
begripliga och underlätta kontakten med kunderna.  
 
Tillsammans med marknadschefen kom vi fram till att vi skulle göra en undersökning om hur 
Metrias kunder och säljare uppfattar produktstrukturförslaget. Vid möten med handledarna på 
huvudkontoret i Gävle fick vi produktstrukturen presenterad för oss, samt en presentation om 
Metrias affärsverksamhet. De tog själva fram potentiella respondenter bland säljare, anställda 
inom Metrias olika affärsområden och kunder. I samråd med Metria diskuterade vi aktuella 
frågor att ställa vid intervjuerna.  
 
 

1.2 Problemformulering 
 
Eftersom Metria har ett utbud av geografisk information som både är unikt och brett, tycker vi 
det känns intressant att få veta hur kunder och säljare uppfattar Metria och deras åsikter om 
produktstrukturen som kommit på förslag. 
 
Följande frågeställningar önskar vi få besvarade med denna undersökning: 
 

• Hur ser Metrias säljare och kunder på produktstrukturförslaget? 
 Känner Metrias säljare och kunder till alla begrepp/produktgrupper som används i 
produktstrukturen? 
 
• Kan denna produktstruktur vara till hjälp i Metrias marknadsföring? 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Metrias säljare och kunder uppfattar 
produktstrukturförslaget. Den ämnar även ligga till grund för marknadsgruppens slutgiltiga 
produktstruktur . 
 
 

1.4 Avgränsningar 
 
För att hålla oss inom tidsramen så har vi valt att avgränsa oss till nio av Metrias största 
kunder och nio stycken av säljarna på de olika affärsområdena. I huvudsak kommer denna 
uppsats behandla innehållet i produktstrukturförslaget. 
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2. Metod 
 
I detta kapitel redogörs tillvägagångssättet för uppsatsen. Vi beskriver den 
datainsamlingsmetod vi använt oss av. 

 

2.1 Val av problemområde 
 
Utgångspunkten för en utredning eller forskningsinsats är alltid en fråga som söker sitt svar.1

När vi då bestämt oss för att vår uppsats i alla fall skulle bygga på att samla förslag till 
förbättringar i Metrias produktstruktur, kände vi länge en stor undran hur vi skulle formulera 
vårt problem. Gummesson skriver att problem jämställs med svårigheter och att det är lättare i 
ett företagsekonomiskt forskarperspektiv att använda termen möjliggörande.2 Utifrån detta 
tänkande växte vår problemformulering fram och till slut kändes den både väsentlig och 
rimlig att lösa. 
 
Nästa steg var hur uppsatsen skulle bli bra. Författarna Eriksson och Wiedersheim- Paul 
uppger tre generella krav man kan ställa på uppsatsskrivandet. Det ska vara: 
 

• Intressant 
• Trovärdigt 
• Begripligt 

 
Med intressant syftar de på att arbetet ska gälla problem som kan upplevas som meningsfulla 
även av andra personer än utredarna. Det får heller inte gälla företeelser som redan är kända. 3

Eftersom Metria också har intresse av att se rapporten och detta inte är utrett av tidigare 
undersökningar känner vi det intressant att skriva om. Att få sina läsare att tro på vad de läser 
är viktigt och förmodligen ökar trovärdigheten genom att vi anger namnen på våra 
respondenter. Med Begriplighet menar Eriksson och Wiedersheim att rapporttexten ska vara 
lättförståelig och förmedla den bild av undersökningen som utredaren önskar.4 Vi hoppas 
härmed att läsaren får en intressant, trovärdig och begriplig läsning.  
 
 

2.2 Kvantitativ och kvalitativ undersökning 
 
En undersökning kan göras antingen med en kvantitativ- eller kvalitativ metod. Val av metod 
beror på syftet med undersökningen. I en kvantitativ undersökning är antalet respondenter 
från målgruppen stort och kan även omfatta hela målgruppen. Data redovisas i siffror, vilket 
analyseras med statistiskt metod. I en kvalitativ undersökning är antalet respondenter färre 

                                                 
1 Eriksson, T & Wiedersheim- Paul, F. (2006) s. 26 
2 Ibid. s. 27 
3 Ibid. s. 57 
4 Ibid. s. 57 
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och data utgörs främst av ord, text och bilder som man försöker tolka och förstå. Man kan till 
exempel använda sig av intervjuer5  

Eftersom denna uppsats syftar till att undersöka kunders och anställdas synpunkter på den 
föreslagna produktstrukturen, vill vi ha mer utvecklade svar och har därför valt att använda en 
kvalitativ undersökningsmetod. 

 

2.3 Primär- och sekundär datainsamling 
 
Sekundärdata är information som redan finns tillgänglig. Informationen är data som har 
samlats in och sammanställts i ett annat sammanhang än för den aktuella undersökningen. 
Tidigt i en undersökningsprocess bör man ta del av relevant sekundärdata som finns för att 
skapa sig en övergripande kunskap och förståelse för det som ska undersökas. Sekundärdata 
kan användas för att utveckla förståelsen i problemområdet.6  
 
I de flesta fall av undersökningar krävs mer än sekundärdata för att lösa problemet, det vill 
säga primärdata. Primärdata är data som samlas in och sammanställs av undersökaren 
specifikt för det aktuella problemet. Det finns olika tekniker för insamlandet av primärdata 
som är anpassade beroende på syftet med undersökningen. Primärdata kan till exempel samlas 
in med enkäter, intervjuer, observationer och experiment.7

 
För att få svar på de frågeställningar som denna uppsats bygger på har vi använt oss både av 
sekundär- och primärdata. Sekundärdata har vi fått tillgång till via Metrias hemsida, via 
dokument från anställda samt vid möten med anställda på företaget. Via hemsidan har vi fått 
en övergripande bild av verksamheten, där vi särskilt har fokuserat på information om 
produktutbudet. Vid möten med anställda på Metria har produktstrukturförslaget presenterats. 
För att sedan kunna analysera vår empiri har vi använt oss av teorier från olika böcker med 
inriktning mot marknadsföring. För att samla in primärdata som är specifikt för problemet har 
vi intervjuat ett urval från målgruppen. 
 
 

2.4 Intervjuer 
 
För att samla in information som inte finns dokumenterad, har vi gjort åtta intervjuer med nio 
respondenter som är kunder till Metria och åtta intervjuer med nio respondenter som är 
anställda inom Metria. I två fall gjordes intervjuerna med två personer samtidigt då önskemål 
fanns om att ha med en medarbetare. Dessa respondenter anser vi vara tillräckliga eftersom vi 
valt att göra en kvalitativ undersökning. 
 
Det finns olika tekniker för att genomföra en intervju. Dessa är: att kontakta respondenterna 
via post, via telefon, genom personliga besök eller någon kombination av dessa metoder.8 

                                                 
5 Christensen, L et al. (2001) s. 66 
6 Ibid. (2001) s. 88 
7 Ibid. (2001) s. 102 
8 Eriksson, L-T & Wiedersheim- Paul, F. (2006) s. 98 
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Vi har försökt göra besöksintervjuer i den mån det gått. Tyvärr har de flesta respondenterna 
inte funnits i närheten och då har telefonintervjuer gjorts. Vi upplever ändå intervjusituationen 
med dessa som kontrollerad och anser inte att förtroendet mellan intervjuare och respondent 
skilts sig åt i dessa fall trots de olika intervjuformerna.  
 
Produktstrukturförslaget skickades ut till respondenterna i förväg via e- post och samtliga blev 
tillfrågade om det gick bra att använda deras namn. Intervjutiden med varje respondent var 
kring 45 minuter. 

 

2.5 Källkritik 
 
För att kunna göra en bedömning om fakta och upplevelser är sannolika måste man förhålla 
sig kritisk till de insamlade dokumenten. Syftet med källkritik är att besluta om källan mäter 
det den utger sig för att mäta,(det vill säga om källan är valid), om den är väsentlig för 
frågeställningen, (det vill säga om den har relevans) och om den är fri från systematiska 
felvariationer, (det vill säga om den är reliabel). Källkritik kan ses som en urvalsmetod där 
man samlar in och bedömer materialet.9 Efter att vi gjort denna insamling har vi rensat bort 
det som inte är användbart på vår undersökning och haft kvar det som vi kan använda. 
 
 
 

                                                 
9 Eriksson, L-T & Wiedersheim- Paul, F. (2006) s. 167 
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3. Teori 
 
I det här kapitlet kommer den teori vi anser mest lämpad för vår uppsats att redovisas. Vi har 
valt den litteratur vi finner relevant för vår problemformulering.  
 
 

3.1 Teoretisk introduktion 
 
Bland de viktigaste förutsättningarna för att vara ett framgångsrikt företag är att det finns en 
god bild av kundernas behov och beteenden samt att ha en god koll på vad konkurrenterna 
gör. Det är avgörande för att kunna ladda varumärket med unika och relevanta associationer. 
För att uppnå detta måste företaget ha en fungerande marknadskommunikation.10 Det gäller 
för marknadsföraren att förstå hur mycket av produkten som formas i 
marknadskommunikationen. Det är sällan så att bäst produkt vinner, utan det handlar istället 
om att bäst kommunicerade produkter vinner, skriver Dahlén och Lange.11

 
Ett typiskt marknadsmisstag när företag tänker att de ska förnya sig gentemot konkurrenter är 
att de ständigt ändrar reklamkonceptet. Det leder till att budskapet blir dåligt då företaget 
kommunicerar nya saker hela tiden. Det kan även leda till att mottagaren inte associerar till 
avsändaren och att budskapet blir obegripligt.  
 
Kombinationen av en smart teknisk lösning och en överlägsen marknadskommunikation av 
varumärket är framgångsreceptet, skriver Dahlén och Lange.12

 
För att ett företags marknadsföring ska vara lyckad är det många bitar som ska ses över. Allt 
från kommunikation med interna och externa aktörer, marknadsposition och vård av 
varumärke är åtgärder som hör till marknadsföringsprocessen.  
 
 

3.2  Marknadsföring som en process 
 
Marknadsföring är ett omfattande begrepp som innefattar mer än bara reklam och försäljning. 
Marknadsundersökningar i syfte att identifiera marknadspotential, kunder och konkurrenter 
och förmåga att skapa lösningar åt kunders problem är några exempel som ingår i en 
marknadsföringsprocess.13  

 
Axelsson och Agndal belyser marknadsföring ur perspektivet; en process av strategiska beslut 
och operationella aktiviteter. Vid strategiska beslut ligger fokus på att bestämma vilka 
produkter och tjänster som ska erbjudas, hur dessa produkter ska göras attraktiva och vilka 
som ska vara företagets kunder. I praktiken är kommunikation med både interna och externa 
aktörer en viktig del i marknadsföringsarbetet. En god dialog med kunder och leverantörer är 

                                                 
10 Dahlén, M & Lange, F.( 2003) s. 13 
11 Ibid. s. 15 
12 Ibid. s. 17 
13 Axelsson, B & Agndal, H. (2005) s. 30 
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betydelsefullt för företaget så att dess budskap når ut. Dialogen behövs också för att få 
information om vad kunder anser om företaget och dess produkter. Även en intern 
kommunikation med till exempel säljare, produktutvecklingsavdelningen och inköpare är en 
central del i marknadsföringsarbetet. Flertalet personer och funktioner spelar alltså en roll i ett 
företags marknadsföring.14  
 
Med det här perspektivet på marknadsföring gäller det för ett säljande företag att: 
 

• Identifiera och kartlägga användares behov och efterfrågan. 
• Med företagets tillgängliga resurser och omvärldens förutsättningar uttrycka dessa 

behov i konkreta produkter. 
• Utföra aktiviteter som leder till att dessa produkter görs tillgängliga för användarna 

och att användarna blir medvetna om produkternas existens.15 
 

 

3.3 Marknadsföring och kommunikation mellan företagets enheter 
 
Ett företag är enligt det traditionella sättet organiserat med olika funktioner, avdelningar och 
enheter. Dessa omfattar till exempel produktionsavdelning, försäljningsavdelning och 
marknadsavdelning, samt funktioner som ekonomiavdelning och företagets ledningsgrupp och 
VD. Det är inte bara marknadsenheten som utför marknadsföringsaktiviteter, utan flera 
personer från olika enheter är delaktiga i aktiviteter av detta slag. ”Marknadsföring kan därför 
ses som en viktig aspekt av integrationen mellan ett företags olika avdelningar” (Axelsson & 
Agndal, 2005). Ett marknadsorienterat tänkande ska genomsyra alla avdelningar och 
funktioner på ett företag.16

 
Personer som i allra högsta grad är delaktiga i ett företags marknadsföringsaktiviteter är 
säljarna. Kundkontakter är en central del i en säljares arbete, säljaren är företagets ansikte och 
röst utåt. Det är viktigt att säljarna förmedlar företagets vision så att kunderna skapar sig en 
bild av företaget såsom företaget vill bli uppfattat.17

 

 

3.4 Marknadsföring och externa aktörer 
 
En stor del av ett företags marknadsföringsarbete utförs av externa aktörer. Reklambyråer, 
marknadsundersökningsbyråer och media är exempel på aktörer som företaget betalar för att 
utföra vissa marknadsföringsaktiviteter. Vidare finns det externa aktörer som inte får betalt 
men ändå är inblandad i företagets marknadsföring. Exempel på sådana aktörer är slutkunder, 
distributörer och media. 
 

                                                 
14 Axelsson, B & Agndal, H. (2005) s. 29 
15 Ibid. s. 31 
16 Ibid. s. 33 
17 Ibid. s. 37 
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”En nöjd kund är företagets främsta tillgång har det sagts” (Axelsson & Agndal, 2005). Om 
kunden har en bra upplevelse i samband med köp och användning av företagets produkt kan 
det leda till att kunden köper produkter av företaget igen. Det kan även leda till att kunden kan 
sprida sin tillfredsställelse av företaget till andra potentiella kunder. Kunderna deltar alltså i 
företagets marknadsföring genom att göra andra medvetna om företaget och dess produkter. 
Dock kan en missnöjd kund få potentiella kunder att välja andra företags produkter.18

 
 

3.5 Positionering 
 
Begreppet positionering står för de åtgärder ett företag genomför för att förbättra sin position 
på marknaden, det vill säga hur de uppfattas av sin omgivning i förhållande till andra aktörer. 
Vid positionering är företagets viktigaste verktyg; pris, produkt, plats och påverkan. Dessa 
verktyg brukar sammanfattas i begreppet ”konkurrensmedel”, ”marknadsmix” eller de ”4 P: 
na”. För att skapa sig en position på marknaden är varumärke och identitet två viktiga 
aspekter. 19  
 
Ett företags varumärke är mer än bara ett namn eller en symbol. Varumärket är företagets 
”image” eller profil och ska representera kunders uppfattning och känslor inför företaget som 
helhet, delar av företaget eller företagets produkter. Ett bra och starkt varumärke förknippas 
av kunderna med positiva upplevelser, nytta och tillförlitlighet.20  
 
Identitet skapas av företaget och dess medarbetare och står för ”vilka vi är och hur vi är”.21 
De relationer företaget har med andra företag och de aktivitetssystem de är inblandade i kan 
användas strategiskt för att bidra till en identitet. Det kan vara värdefullt att förknippas med 
ett välkänt företag. En väl etablerat identitet visar tecken på förtroende.22

 
 

3.5.1 Konkurrensmedlet Påverkan 
 
Det fjärde ”P:et” i ”marknadsmixen” står för påverkan. Detta konkurrensmedel avser de 
aktiviteter som används av företaget för att kommunicera med omgivningen. 
Kommunikationen omfattar all typ av information som företaget sänder ut, det vill säga 
mycket mer än bara reklam.23  
 
Informationen som sänds ut är beroende av vem eller vilka som är mottagare och vilken effekt 
företaget eftersträvar att den ska ge. Om man utgår från att information ska framkalla 
köpbeteende är ”AIDA-modellen” en lämplig utgångspunkt. A står för Attention 
(uppmärksamhet), I står för Interest (intresse), D står för Desire (önskan) och A står för 
Action (handling).24  
 
                                                 
18 Axelsson, B & Agndal, H. (2005) s. 42 
19 Ibid. s. 147 
20 Kotler, P & Armstrong, G. (2004) s. 291 
21 Axelsson, B, & Agndal, H. (2005) s. 147 
22 Ibid. s. 458 
23 Ibid. s. 192 
24 Axelsson, B & Agndal, H. (2005)  s. 193  
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Köpprocessens stadier 
 
 

Attitydnivåer 

Medvetenhet 
Kunskap 
 

Kognitiv 

Sympati 
Preferens 
Övertygelse 

Affektiv 

 
Köp 
 

 
Handling 
 

 
Figur 1. En Schematisk bild över hur en köpprocess med skilda stadier påverkar skilda attitydnivåer.(Axelsson 
& Agndal, 2005) 
 
 
Tidigt i köpprocessen spelar kommunikationen en central roll, då den har i uppgift att göra 
kunden medveten om produkten och ge en viss kunskap om den. Detta i sin tur kan leda till att 
kunden får en positiv inställning till produkten och slutligen köper den.25  
 
Innan företaget ska gå ut med information är det viktigt att tänka på vem eller vilka som är 
målgruppen och ta reda på vilka intressen och önskemål som finns.  Det är viktigt att skilja på 
kundernas uppfattning av företagets produkter och företagets egen uppfattning av 
produkterna. Det är därför betydelsefullt att föra en dialog med kunderna som ger ”feedback” 
på hur de ser på företagets produkter och hur de tolkar informationen som sänds ut om 
produkterna.26  
 

                                                 
25 Axelsson, B & Agndal, H. (2005)  s. 193 
26 Ibid. s. 194 
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3.6 Underhåll av varumärke 
 
Ett företag måste med omsorg vårda sitt varumärke. Bland det viktigaste när det gäller att 
positionera varumärket är att kontinuerligt kommunicera med kunderna och omgivningen. 
Marknadsföringens viktigaste grundsten är att skapa medvetenhet, förkärlek och lojalitet hos 
kunderna. Annonsering är en ytterst liten del av de marknadsföringsåtgärder som bidrar med 
medvetenhet och kunskap om företaget och dess produkter. Andra åtgärder som spelar roll när 
det gäller att göra kunderna uppmärksamma på företaget och dess produktutbud är muntlig 
kommunikation, relationer mellan kunder och personer på företaget, hemsidor och mycket 
mer. För att hela tiden hålla nuvarande och potentiella kunder uppdaterade av vad som händer 
i företaget och i dess produktutbud är det viktigt att vårda de kommunikationskanaler som 
finns. Denna vård av kommunikationskanaler är en viktig insats för att kontinuerligt stimulera 
medvetenhet och kunskap hos kunderna. Kotler menar att en viktig aspekt i det här avseendet 
är att företaget arbetar kundorienterat. Företaget ska bygga upp en stolthet hos de anställda 
över produkterna som ska spegla av sig till kunderna. 
Igenkänning av varumärket är viktigt, vilket i sin tur förväntas leda till företagets produkter. 
Om kunderna inte känner till produkten kan de heller inte köpa den.27  
 
Framställning av förslag på åtgärder hur företaget ska vårda sitt varumärke kan inte bara 
överlåtas till marknadsavdelningen. Marknadsavdelningen har inte alla förutsättningar för 
utveckla detta på egen hand utan måste samarbeta med andra avdelningar på företaget och 
givetvis är även kundernas röster viktiga i detta avseende.28  
 
 

3.7 Informationssökning 
 
När konsumenter har ett behov som de vill tillfredställa och söker potentiella 
”behovsuppfyllare” använder de sig av intern och/eller extern informationsökning. Intern 
informationssökning är minnesbaserad; konsumenters minne av produkter och varumärken 
som kan uppfylla konsumentbehovet. Konsumentens minnesfunktion kan vidare beskrivas 
som blandade associationer av; objektiv kunskap om produktegenskaper, 
användningstillfällen, prisnivåer, inköpsställen och även subjektiv kunskap om åsikter och 
attityder. Extern informationssökning används då konsumenters minne inte har tillräckligt 
med kunskap och information för att fatta beslut om köp. Exempel på externa 
informationskällor är andra kunder, vänner, hemsidor och personal etc.29  
 
När det gäller inköp av varor såsom mat och kläder är informationssökningens omfattning 
väldigt liten och det räcker i regel med intern informationssökning innan beslut om köp. Vid 
mer komplexa och viktiga köpbeslut kan den egna kunskapen och informationen vara 
otillräcklig och konsumenterna använder då extern informationssökning.30

 
 

                                                 
27 Kotler, P & Armstrong, G. (2004) s. 297 
28 Kotler, P & Armstrong, G. (2004) s. 298 
29 Dahlén, M & Lange, F. (2003) s. 34 
30 Ibid. s. 35 
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3.8 Marknadsundersökningar 
 
Inom traditionell marknadsföring utgör marknadsundersökningar ofta grunden till företagets 
informationssamling. Till exempel kan det vara åsikter från företagets kunder. 
Marknadsföringsbesluten kommer huvudsakligen från kvantitativa analyser av data som 
genereras. Ett vanligt exempel är statistisk analys av marknadens reaktion på olika 
marknadsföringsinsatser. Informationsinsamlingen är då en specialistfunktion som då oftast 
sköts av marknadsavdelningen. Vidare finns många typer av kundinformation lagrad på annat 
håll i företaget. Till exempel upprätthåller inköps- och ekonomifunktionerna separata register 
för egna behov. Därmed är det svårt att få en samlad bild av den enskilda kunden. Den 
kundinformation som finns tillgänglig används primärt av administrativ personal och av en 
centraliserad marknadsavdelning samt av den separata försäljningsorganisation som eventuellt 
finns. 31

 
Däremot i RM- strategin (relationsmarknadsföring) sker informationsinsamlingen i stor 
utsträckning via interaktionerna med företagets befintliga kunder och de insamlade data 
kommer i största del av kvalitativ karaktär. Informationen används, förutom som under lag för 
långsiktiga, strategiska beslut, även som stöd för kontaktpersonalen i interaktionerna med 
kunden. Målet är en god kännedom om kunden och detta ska då leda till att öka kundvärdet.32

 
 
 Traditionell 

marknadsföring 
Relationsmarknadsföring 

Kundinfo via Marknadsundersökningar Kunddialog 
Viktigaste data Kvantitativa Kvalitativa 
Marknadsfokus Övergripande målmarknad Befintliga kunder 
Lagring av info Spritt på olika avdelningar Centralt i ett system 
Huvudsaklig 
användare 

Marknadsavdelning Alla med kundkontakt 

 
Figur 2.  Företagets informationsinsamling och – hantering,( Blomqvist, et al 2004) 

 

 

                                                 
31 Blomqvist, R, et al. (2004) s. 83 
32 Ibid. s. 84 
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3.9 Teoretisk syntes 
 
Företaget ska förmedla företagets vision till anställda och det är de anställdas syn på företaget 
som skapar företagets identitet. Det är i sin tur kundernas uppfattning och känslor för 
företaget som skapar företagets ”image”. Att förknippas med ett välkänt företag kan också 
vara värdefullt för företagets ”image”.  
 
Företaget måste vårda sitt varumärke, det vill säga hela tiden kommunicera med kunderna och 
omgivningen för att behålla sin position på marknaden. Kommunikationskanaler som till 
exempel relationer mellan kunder och personer på företaget, hemsidor och annonsering är 
åtgärder för att skapa medvetenhet och kunskap om företaget och dess produkter. Dessa 
kommunikationskanaler måste vårdas för att kontinuerligt stimulera medvetenhet och kunskap 
hos kunderna. 
 
Kommunikationen med interna och externa aktörer är en viktig del i marknadsföringsarbetet. 
Den interna dialogen med de anställda är viktig för att de ska ha god kunskap om företagets 
verksamhet som helhet. När det gäller dialogen med kunderna handlar det framför allt om att 
lyssna till deras behov och efterfrågan. Att uppmärksamma vad kunderna tycker om företaget 
och dess produkter är även en central del i dialogen.  
 
För företaget gäller det att i ett tidigt stadium fokusera på vilka produkter och tjänster som ska 
erbjudas. När företaget väl har beslutat om vad som ska erbjudas gäller det att göra kunden 
medveten om produkten. Att skapa medvetenhet och ge en viss kunskap hos kunden om 
produkten är en oerhört viktig del tidigt i köpprocessen. Det är då viktigt att tänka på hur 
informationen ska sändas ut. I de fall då kunden inte behöver så mycket information och 
kunskap om produkten innan köp, räcker det i regel med att existera i kundens minne. Medan 
mer komplexa köp kräver fler informationskällor såsom andra kunder, vänner, hemsidor och 
personal etc. Det är viktigt för företaget att tänka på hur informationen ska utformas, vad 
företaget vill förmedla och hur kunden uppfattar informationen. Informationen ger den 
kunskap om produkten som krävs innan köp och det är viktigt att den finns lättillgänglig för 
kunden. 
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4. Allmänt om Lantmäteriet och Metria 
 
Lantmäteriet är en statlig verksamhet som styrs med uppdrag från miljödepartementet och har 
till uppgift att gynna en hållbar användning av mark och vatten samt till ett tryggt ägande av 
fastigheter. De producerar både geografiska databaser och kartor, därtill erbjuder de också 
fastighetsinformation. Lantmäteriet har fyra divisioner och sammanlagt ca 2 400 medarbetare 
fördelade på omkring 100 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.33

 
 
Lantmäteriets organisation 
 

 

 

Publika tjänster försvinner från Metrias verksamhet i Januari 2009 

Figur 3. Lantmäteriets organisation:  http://www.metria.se/templates/M_Page.aspx?id=392

 
 
 
 

4.1 Metria 
En av divisionerna är Metria. Metria arbetar med konkurrensutsatt uppdragsverksamhet inom 
lantmäterisektorn. Därför är deras verksamhet helt avgiftsfinansierad och bedrivs både i 
Sverige och utomlands. Metria har cirka 350 medarbetare på 35 orter i Sverige. Metria i sin 
tur är uppdelad på två affärsområden – Miljö & Samhälle och Mät & Kart.34

 
Affärsområdet Miljö & samhälle har fokus mot stora och medelstora organisationer där 
behovet av geografisk- och fastighetsinformation är stort. Det innebär att affärsområdet 
                                                 
33 Dokument och samtal med Jonsson, J. Metria 
34 Ibid 
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arbetar för kunder inom bland annat bank och försäkring, totalförsvaret, offentlig förvaltning, 
telekom-, energi- och skogssektorn.35

 
De har bred kompetens inom systemutveckling, drift och förvaltning av kund- och 
branschanpassade Geografiska informationssystem (GIS) 
Inom exempelvis enheten Miljöanalys finns en unik kompetens att ta fram information ur 
olika datakällor där satellitdata är en av dessa.36  
 
Enheten Försäljning grunddata förmedlar och förädlar geografisk information och 
fastighetsinformation från Lantmäteriet i konkurrens med andra återförsäljare som 
lantmäteriet har. Miljö & Samhälle har cirka 175 medarbetare och finns i huvudsak i 
Stockholm, Luleå, Umeå och Gävle.37

 
Affärsområdet Mät & Kart jobbar i huvudsak mot kommuner, konsulter inom bygg och 
infrastruktur, Banverket och Vägverket samt mot bygg- och anläggningsentreprenörer, 
tillverkningsindustrier och gruvföretag som har behov av mätning och kartprodukter. 
De arbetar utifrån konceptet ”Från datainsamling till publicering”. Inom ramen för detta utför 
de geodetisk- (ute i fält) och fotogrammetrisk mätning (mätning i flygbilder) för uppbyggnad 
och förvaltning av storskaliga databaser, ofta kombinerat med lokal MBK-verksamhet 
(Mätning-Beräkning-Kartläggning). Tillsammans med samarbetspartners genomförs även 
flygfotografering och ortofotoproduktion. De gör alla typer av mätningsuppdrag, från 
precisionsmätning till detalj- och projekteringsmätning samt komplicerade 
beräkningsuppdrag.38

 
Ur de mätdata som samlas in framställs kartor och projekteringsunderlag utifrån kundernas 
behov, till exempel primär- och detaljkartor, plan- och byggkartor, projekteringskartor, 
anläggningskartor över hamnar, gruvor, kyrkogårdar och industrier med mera. 
För att publicera kart- och registerinformation på Internet eller Intranät inom kommuner och 
företag erbjuder de bland annat tjänsten InfoVisaren vilken är en snabb och kostnadseffektiv 
tjänst för webbpublicering.39

 
De erbjuder också support och utbildning på Lantmäteriets programvaror AutoKa och 
ArcCadastre men också på kartprogramvaror från andra leverantörer. 
Mät & Kart har cirka 175 medarbetare och finns etablerade på 35 orter över hela Sverige.40  
  
  
 
 

                                                 
35 Dokument och samtal med Jonsson, J. Metria 
36 Ibid 
37 Ibid 
38 Ibid 
39 Ibid 
40 Ibid 
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4.2 Metrias produktstruktur 
 
Metria har ett brett utbud av varor och tjänster inom Geografisk IT. För att underlätta 
kontakten med sin omvärld tyckte Metria att det var behövligt att göra en omstrukturering av 
sitt samlade produktutbud. Här nedan följer produktstrukturförslaget. 
 
Nivå 1 Nivå 2 
Mätservice och detaljkartor  
 Stommätning 
 Detaljmätning 
 Geodetiska tjänster 
 Produktion av detaljkartor 
 Skötsel av detaljkartebaser och kartarkiv 
Kartdata  
 Fastighetskartor 
 Tätortskartor 
 Terräng- och översiktskartor 
 Adresser och ortnamn 
 Vägdata 
 Höjddata 
 Övriga kartdata 
 Kundanpassade kartor 
Fastighetsinformation   
 Fastighetsinformation 
 Fastighetsprisinformation 
 Markägar- och fastighetsförteckningar 
Flyg- och satellitbilder  
 Flygbilder och ortofoton 
 Satellitbilder 
 Flygfotografering 
Dataförädling och analyser  
 Databearbetning 
 Geografiska beslutsunderlag 

 GeoSupport 
 Programvaror för kartuppbyggnad, bearbetning och analys 
Kart- och datatjänster  
 SeSverige 
 InfoVisaren 
 GeoAssistans 
 Metria Transport 
 AutoKa-Vy 
 FastighetSök 
 Metria FIR 
Utveckling, drift och förvaltning  
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 Utveckling 
 Drift av systemlösningar och databaser 
 Förvaltning 
 
Figur 4. Dokument från Blom Vieweg, M, Sohlin, L, Westberg, L                                             

                                    
 

4.3 Produktbeskrivning 
Här följer en kort beskrivning om produkterna och tjänsterna som finns i 
produktstrukturförslaget.41

 
Mätservice och detaljkartor 
 
Stommätning 
Med Riksnätet som utgångspunkt förs rätt koordinatsystem till projektets anslutningsnät. 
Anslutningsnätet används i sin tur som utgångspunkter för bruksnätet och som 
referenspunkter för GPS-mätning. 
 
Detaljmätning 
Detaljmätning indelas i inmätning, utstakning samt kontrollmätning och sker oftast i tre 
dimensioner (x, y och z). 
 
Geodetiska tjänster 
Dessa består av analyser, beräkningar och utredningar av ex transformationssamband mellan 
koordinat- och projektionssystem. Även skötsel av kunders geodetiska arkiv inklusive att 
lämna service till allmänhet och företag ingår. 
 
Produktion av detaljkartor 
• Primärkartan – är en detaljerad karta över kommunens tätorter. Kartan utgör ofta 

grunddata för olika följdprodukter (detaljkartor). Kartan àjour förs kontinuerligt. 
• Nybyggnadskarta – är underlag till situationsplan för sökande av bygglov. 
• Plan- och byggkarta (PB-karta) - plan- och byggprocesserna kräver detaljerad och aktuell 

geografisk information och fastighetsinformation.  
• Ledningskarta - Redovisar ledningsinformation på en baskarta.  
• Projekteringskarta – 3D-karta som används som underlag för projektering och byggande. 
• Kyrkogårdskarta - kartinformationen anpassas för att kunna användas tillsammans med 

digitala system för grav- och kyrkogårdsadministration och drift. 
• Anläggningskartor - baskartor som utgör underlag för redovisning, drift, planering och 

projektering inom industri, byggnads-, hamn-, telekom-, och gruvanläggningar. 
 
Skötsel av detaljkartebaser och kartarkiv 
Det innebär skötsel och service till allmänheten och företag, genom statliga och kommunala 
arkiv och databaser. Deltagande i projektgrupper för införandefrågor (MBK-program mm). 
Framtagande av Kartplaner som ger en överblick över det rådande och önskade läget för 
kommunens tillhandahållande av geografisk information. 

                                                 
41 Dokument från Blom Vieweg, M & Westberg, L. Metria 
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Kartdata 
 
Fastighetskartor 
Detaljerad kartinformation som även innehåller redovisning av fastighetsindelningen. 
Tätortskartor 
Kartor över tätorter som innehåller information om gatunamn, gatunummer, kvarter mm. 

Terräng- och översiktskartor 
Terrängkartor innehåller en detaljerad redovisning av landskapet och är därmed i många 
sammanhang ett utmärkt underlag vid tematiska presentationer samt fysisk planering samt för 
friluftsaktiviteter. Översiktskartor ger en bra överblick över kommun/län/land och är lämplig 
som bakgrund för olika typer av temapresentationer i skalområdena 1:100 000 och mindre. 
 
Adresser och ortnamn 
Adresser (gatunamn och gatunummer) samt ortnamn (bebyggelse- och naturnamn) med 
geografiskt läge. 
 
Vägdata 
Vägkartor och detaljerad väginformation för transportplanering och bilnavigering. 
 
Höjddata 
Höjdinformation som används för att ta fram digitala terrängmodeller som avbildar landskapet 
i tre dimensioner. Kartografiska höjdkurvor med olika ekvidistanser är ett komplement till 
digitala kartprodukter.  
 
 
Övriga kartdata 
• Administrativ indelning -  Översiktlig redovisning av riksgräns samt län, kommuner och 

församlingar. 
• Fjällinformation - Aktuell och tillförlitlig fjällinformation såsom leder, broar, stugor, 

hjälptelefoner mm.  
• Marktäckedata - Rikstäckande databas som ger information om markanvändning, 

markslag och vegetation.  
• Naturvårdsobjekt - Information om skyddade områden som nationalparker, naturreservat 

och naturminnen.  
• Vegetationsdata -  Vegetationskartering baserad på detaljerad tolkning från 

infrarödkänsliga flygbilder kompletterad med fältarbete. 
 
Kundanpassade kartor 
Produktion av olika typer av kartor på uppdrag av kund. 
 
Fastighetsinformation 
 
Fastighetsinformation 
Detta innebär information om Sveriges fastigheter direkt från Lantmäteriets fastighetsregister. 
Man får veta vem som äger en specifik fastighet eller vilket taxeringsvärde fastigheten har. 
Information om inteckningar, försäljningspriser och vilka typer av byggnader som finns på 
fastigheten. 
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Fastighetsprisinformation 
Från fastighetsprisregistret kan du få uppgifter om sålda fastigheter i hela landet. Förutom 
överlåtelser via köp innehåller fastighetsprisregistret överlåtelser som skett via byte, gåva 
eller arv de senaste sex åren.  
 
Markägar- och fastighetsförteckning 
Markägarförteckningar är sammanställning av fastighetsägare över ett område med uppgifter 
från fastighetsregistret. Fastighetsförteckningar är en kvalitetssäkrad produkt där en utredning 
har skett enligt mätningskungörelsen för att fastställa vilka som är de rättmätiga ägarna över 
ett område. 
 
Flyg- och satellitbilder 
 
Flygbilder och ortofoton 
Flygbilder är bilder tagna från flygplan och som används för kartläggning i arbetsstationer och 
för framställning av ortofoton. Ortofoton är flygbilder som har justerats så att de ger en 
skalriktig bild av marken och som därmed direkt kan användas för kartering. 
 
Satellitbilder  
Satellitbilder är data från olika kommersiella satelliter. 
 
Flygfotografering 
Tillsammans med samarbetspartners genomförs även flygfotografering och 
ortofotoproduktion som ett komplement till Lantmäteriets bildförsörjning.  
 
Dataförädling och analyser 
 
Databearbetning 
Databearbetning, konvertering, transformation och integrering görs av kartdata, fastighetsdata 
och bilddata.  
 
Geografiska beslutsunderlag 
Klassificering och analyser av geodata från olika källor t.ex. flyg- och satellitbilder, kartdata, 
fastighetsinformation och kunders information ger ett resultat som kan används som 
beslutsunderlag för planering, projektering, investering och skyddsåtgärder mm. 
 
GeoSupport  
Avtalstjänst som ger snabb och enkel tillgång till Metrias resurser för databearbetning, 
analyser och dataförsörjning mm. 
 
Programvaror för kartuppbyggnad, bearbetning och analys 
Metria är återförsäljare av ett antal kart- och bildhanteringsprogram och erbjuder också 
support och utbildning.  

• ArcCadastre - ett programsystem för insamling, underhåll, bearbetning och 
presentation av geografisk och fastighetsanknuten information. 

• AutoKa - är ett programsystem för hantering av digital landskapsinformation. AutoKa 
har en omfattande användning inom Lantmäteriet. 
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• FME - kraftfull programvara för konvertering av data. 

• ESPA - programvara för produktion och användning av digitala flygbilder.  

 
 
Kart- och datatjänster 
 
SeSverige 
Webbtjänst där du kan du söka, hitta och titta på flygbilder, kartor och sjökort. Ovanpå allt 
detta kan du även göra din egen karta för utskrift. 
 
InfoVisaren 
En snabb karttjänst för att enkelt visa kartinformation och annan lägesbunden information på 
en webbsida, internt inom en kommun eller på Internet för kommuninnevånarna. 
 
GeoAssistans 
Ger för kunden en säker fjärraccess till egna kartdatabaser (t.ex. kommunal primärkarta) och 
kartapplikationer som driftas och förvaltas av Metria. Via webbläsare får kunden också 
tillgång till kartprogram för redigering av de egna kartbaserna. 
 
Metria Transport 
Metria Transport är ett modernt verktyg för att effektivisera transporter av olika slag. Till 
konceptet hör såväl fordonssystem som ledningssystem. Metria Transport används i dag av 
räddningstjänster, ambulanser och transportföretag över hela landet. 
 
AutoKa-Vy 
AutoKa-Vy är ett lätthanterligt och snabbt kartprogram som kan användas i kombination med 
kartor och register. Innehåller även GPS-modul, samt möjlighet att skapa och underhålla egna 
register. 
 
FastighetSök 
Ger möjlighet att söka information om Sveriges alla fastigheter direkt via Internet. Du söker 
på fastighetsbeteckning, adress eller fastighetsnyckel. Förutom ägare, adress och inteckningar 
får du information om bland annat taxering samt rättigheter. I FastighetSök kan du också 
beställa hem kartor över det område där fastigheten finns.  
 
Metria FIR 
Fastighetsinformationsregister som hanterar fastighetsinformation. Fastighetsdata lagras och 
uppdateras genom aviseringar lokalt i databas hos kunden.  
 
Utveckling, drift och förvaltning 
 
Utveckling 
Utveckling av system, applikationer och tjänster med gränssnitt och funktionalitet som är 
anpassade till kundens krav och verksamhet. Systemlösningar ger tillgång till aktuella kartor, 
bilder och fastighetsinformation tillsammans med kundens egen information. 
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Drift av systemlösningar och databaser 
Stor driftcentral i Luleå där hög tillgänglighet och driftsäkerhet sköter om drift av system och 
databaser åt ett 30-tal kunder. 
 
Förvaltning 
En trygg och säker förvaltning av kundens system och databaser så att de underhålls och 
uppdateras. 
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5. Empiri 
 
I det här kapitlet redovisar vi resultaten av våra intervjuer. Intervjuerna presenteras 
sammanfattade var och en för sig.  
 
 

5.1 Intervjuer med Anställda på Metria 
 
Anders Brolin, grunddatasäljare Miljö & Samhälle Metria Gävle 
 
Anders Brolin beskriver Metrias vision som ”bredd och kompetens inom geodata.” Under 
nivå 1 tycker han att Kart- och datatjänster inte är ett korrekt namn. Det känns som det är 
hopsatta produkter utan samband. Även fastighetsinformation har inte någon vidare bra 
indelning under nivå 2. Här skulle möjligtvis ytterligare en nivå 3 finnas. Bland annat skulle 
fastighetssök passa in här under Fastighetsinformation och nivå 3. Programvaror borde också 
då finnas i en nivå 3 som för närvarande ligger under kart och datatjänster.  
 
Nivå 1 visar på ett bra sätt bredden av Metrias utbud. Men man kunde kanske ha en indelning 
som heter system åt kunder. Det framgår inte riktigt att det finns och görs när bara drift av 
systemlösningar och databaser står skrivet. 
 
 Brolin känner till alla produkterna som är presenterade förutom ”skötsel av detaljkartebaser 
och kartarkiv” och ”program för bearbetning”. Dessa förstår han inte riktigt. 
 
Han tycker att Metrias utbud passar kundernas behov. Vad man skulle kunna är att göra mer 
specifikt kundanpassade tjänster kring fastighetsinformation. Annars tycker han Metria har 
det som hans kunder efterfrågar.  
 
Brolin tycker inte att det är bredden av produkter och tjänster har någon betydelse. Det är att 
de har hög kompetens på detaljnivå som är det viktiga i Metrias utbud i verksamheten hos 
hans kunder.  
 
Avslutningsvis betonar han att det är viktigt att fundera över produktstrukturen då den är 
betydelsefull vid uppföljning av försäljningen. 
 
 
Göte Rönnbäck och Mats Eriksson, satellitdata Publika tjänster Kiruna 
 
Göte Rönnbäck och Mats Eriksson beskriver Metria som den kommersiella biten av 
Lantmäteriet. Metria ska få fram information som kunderna frågar efter. 
  
De tycker att indelningen på nivå 1 är begriplig men inte ger någon särskild ”aha-upplevelse”. 
Den är dock ganska bra inramad av vad man gör på Metria.  
 
Nivå 1 visar på ett bra sätt den bredd som Metria har i sitt utbud och de tycker att man fått 
med allt inom Metrias väggar. Skulle man ha färre indelningar skulle den inte vara lika tydlig. 
Däremot passar databearbetning bättre in under satellitbilder. De tycker även att fjärranalys 
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borde finnas med som egen rubrik under nivå 2. Den skulle passa under dataförädling och 
analyser på nivå 1.  
 
Genom att man arbetat så många år inom Lantmäteriet så blir man lite närsynt på sitt eget 
område (fjärranalys) så vissa saker känner man inte till så väl säger Rönnbäck.  Men de har 
inte upptäckt några produkter som de inte visste att Metria erbjöd.  
 
Metrias utbud passar de kunder vi har perfekt. Man vet aldrig hur det blir i framtiden men i 
nuläget kan vi tillgodogöra våra kunders behov.   
 
Det som är speciellt bra i Metrias utbud för deras kunder tycker de är satellitbilderna, 
databearbetning som finns under dataförädling och analyser och GIS-anpassad information 
(geografiska informationssystem). 
 
Angående strukturen i sin helhet tror de att den kan komma till god hjälp för 
marknadsföringen. De tycker att produktutbudet bör ses igenom ordentligt vilka som är 
intressanta att ha på den internationella marknaden. En hel del kunder finns utomlands, men 
det finns inget på engelska på hemsidan. Till exempel behöver utländska projekteringsföretag 
en engelsk version.  Många av nivå 1- områdena kan också tänkas på en internationell 
marknad. Vi har dock inte tid att översätta sidan till engelsk version. Det bör göras av någon 
IT ansvarig avslutar Göte Rönnbäck och Mats Eriksson. 
 
 
Egert Fransson, kontorschef och säljare Mät & Kart Skillingaryd 
   
Egert Fransson beskriver Metria som Sveriges största mätkonsult, med kompetent personal 
som håller god leveranstid. Metria säger aldrig nej till någon kund, utan det finns alltid någon 
annan inom företaget som har den kompetens som efterfrågas, säger Fransson. 
 
Indelningen på nivå 1 tycker Egert Fransson ser bra ut och antalet rubriker känns också bra. 
Han tycker även att nivå 1 visar den bredd som Metria har i sitt utbud. Fransson känner till 
alla de produkter som presenteras på nivå 2 och förklarar att han på något sätt mer eller 
mindre varit i kontakt med samtliga produkter.  
 
Det Fransson tycker är speciellt bra i utbudet för sina kunders verksamhet är framför allt 
bredden. Konkurrenterna kan bara erbjuda vissa delar av det vi har att erbjuda, berättar 
Fransson. Han upprepar åter igen att de uppdrag de får av kunderna klarar de alltid av.  
 
Tidigare fanns ett projekt som hette ”Bunt ihop”. Det var en rörig presentation på det utbud av 
produkter och tjänster som Metria hade att erbjuda, utbudet behöver struktureras upp på ett 
tydligare sätt, säger Fransson. Han tror att den nya produktstrukturen kan medföra en mer 
effektiv marknadsföring av produkterna och tjänsterna då kunderna blir mer medvetna om vad 
Metria har att erbjuda. 
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Per-Åke Jureskog, Mät & Kart Katrineholm 
 
Per-Åke Jureskog beskriver Metria som Lantmäteriets konsultdel.  

 
Han uppfattade indelningen på nivå 1 som begriplig och kände igen alla de begrepp som 
Metria tänkt använda. Han tyckte också att nivå 1 visar på ett bra sätt den bredd som Metria 
har i sitt utbud. 
 
Jureskog känner till alla produkter som presenteras i nivå 2. Han tycker att Metrias utbud 
passar hans kunder bra, däremot händer det att kunderna frågor om produkter/tjänster som 
Metria inte erbjuder. Till exempel när det gäller grustäkter måste ansökan göras hos 
Länsstyrelsen för en miljökonsekvensbeskrivning, då frågar en del kunder om inte 
Lantmäteriet kan göra den ansökan. Men Jureskog tycker inte det behöver finnas med bland 
deras tjänster, utan tycker det är bättre om specialister inom området gör det. 
 
Vidare frågas det ibland om jord- och markundersökningar men det utförs inte heller av 
Lantmäteriet och är inget som bör erbjudas enligt Jureskog. 

 
Vidare tycker han att det som är speciellt bra i Metrias utbud för verksamheten hos hans 
kunder är att de har stor bredd vad gäller kartor. Metria utvecklar kartor utefter kundernas 
specifika behov. Till exempel kan de blanda kundernas önskemål med befintliga kartor från 
Lantmäteriet.  
 
 
Sara Wiman, säljare Fjärranalys Stockholm  
 
Sara Wiman beskriver Metria som stora och breda inom geografisk IT. De ger trygghet och är 
lojala mot sina kunder. Deras affärer är ofta i samverkan med myndigheter och är vanligen 
stora och inte så snabba.  
 
Nivå 1 är mycket tydligt indelad, tycker Wiman. Det som skulle kunna misstolkas är att flyg- 
och satellitbilder är analyser vilket det inte innebär. Wiman tycker att man möjligen skulle 
kunna slå ihop kartdata, fastighetsinformation och kart- och datatjänster till en enda rubrik, då 
allt är geografisk information.   
 
Wiman är till en början även positiv till indelningen på nivå 2. Medan Wiman granskar 
produktstrukturen vidare fastnar hon vid kart- och datatjänster på nivå 2. Hon menar att 
produkterna här är mer specificerade än övriga produkter på samma nivå. Produkterna på nivå 
2 under rubriken kart- och datatjänster är ren webbservice. Wiman tycker då att även 
databearbetning på nivå 2 borde brytas upp ytterligare. Det finns inga produkter i strukturen 
som Wiman inte känner till.  
 
De kunderna efterfrågar, kan vi erbjuda, tycker Wiman. Försvaret och Naturvårdsverket är 
största kunderna av produkter och tjänster inom fjärranalys. Dessa produkter och tjänster är 
ofta mycket kundanpassade. Det som gör Metrias utbud speciellt bra är att de har tillgång till 
all data som kunderna efterfrågar, säger Wiman. 
 
Wiman tror att kunderna genom nivå 1 kan få en bra uppfattning om vad Metria har att 
erbjuda, vilket är positivt vad gäller marknadsföringen av produktutbudet. Wiman berättar 
vidare att den interna marknadsföringen är bristfällig, då man har dålig kännedom om vad 
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andra avdelningar sysslar med. Här borde vi bli bättre att kommunicera med varandra och 
utnyttja varandras expertis, tycker Wiman. Under det senaste året har Wiman haft mycket 
kontakt med säljare på Mät & Kart som jobbar på ett annorlunda sätt än Miljö & Samhälle. 
Detta har bland annat bidragit till att hon nu har en bredare bild av Metria än tidigare.  
 
 
Jan- Eric Nilsson, säljare Mät & Kart Falkenberg 
 
Metria för Jan- Eric Nilsson är de som hjälper till med kart- och mätservice för allmänheten.  
Han tycker att indelningen på nivå 1 är tydlig och känner igen sig i alla de begrepp Metria 
tänkt använda.  
 
Nilsson tycker även att nivå 1 visar den bredd Metria har i sitt utbud på ett bra sätt. Dock 
berättar han att de gör vissa aviseringar och därför tycker han att en rubrik med 
projekteringsunderlag borde finnas med. Det borde då ligga under Mätservice och 
detaljkartor. 
 
Nilsson har inte upptäckt några nya produkter i produktbeskrivningen som han inte visste 
Metria erbjöd. Han instämmer även i frågan om Metrias utbud passar hans kunders behov. 
 
Det som är speciellt bra i Metrias utbud är att de har stor kompetens och kunskap om alla 
produkterna. Detta är ganska unikt tillägger han. 
 
Avslutningsvis tror han att denna struktur/indelning kan vara till hjälp i marknadsföringen om 
kunderna informeras med denna modell. 
 
 
Mikael Johansson, säljare Mät & Kart Göteborg  
 
Mikael Johansson beskriver Metria som en stabil konsult. Eftersom lantmäteriet är en del av 
staten finns det en långsiktighet och stabilitet oavsett konjunkturen.  
 
Han tycker att indelningen på nivå 1 är begriplig, men att det egentligen borde vara fler 
indelningar. I nuvarande läget som det ser ut så får man inte så stor kläm om vad varje rubrik 
innebär. Som det ser ut nu så blir det på vissa bara ett samlingsnamn som kanske inte passar 
in så bra. Ett exempel är detaljkartor. En allmän kund förstår kanske inte vad det innebär.  
 
Nivå 2 är inte tillräckligt detaljerad. Det borde finnas en underkatalog med fler exempel på 
produkter. Att ha en nivå 3 är nästan nödvändig för att få en mer heltäckande bild och lättare 
för kunderna att förstå.  
 
I övrigt känner Johansson igen alla produkterna och har inte upptäckt någon han inte känner 
till på nivå 1 och 2. Han tycker också att Metrias utbud passar hans kunders behov men att 
varje kommun till exempel kräver sin variant av produkterna och där blir en unik anpassning 
nödvändig. Vad som är speciellt bra i Metrias utbud är just behovsanpassningen. ”Kunderna 
formar vårt utbud och ställer krav som vi får anpassa produkterna utifrån deras behov.” Det är 
en styrka som vi har betonar Johansson. 
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Tomas Falk, säljare, produktchef Förädlad geodata Gävle 
 
För Tomas Falk är Metria en tydlig del av Lantmäteriet. Metria är namnet på Lantmäteriets 
affärsverksamhet som sysslar med produkter och tjänster.  
 
Spontant tycker Falk att nivå 1 i produktstrukturen känns bekväm. Indelningen i sju olika 
områden känns lämplig eftersom verksamheten är så komplex. Möjligen skulle man kunna 
dela in nivå 1 i tre delar; Mätservice- och detaljkarta, Geografisk data (rubrik 2-6 under nivå 
1) och Utveckling, drift och förvaltning. Han menar till exempel att kartdata och 
fastighetsinformation ofta säljs ihop. Metria förvaltar och sköter driften av alla kunders olika 
system och data, så förvaltning och drift täcker egentligen de flesta produktområdena.  
 
När det gäller produktindelningen på nivå 2 tycker Falk att produkterna och tjänsterna bör 
paketeras på ett mer enhetligt sätt. Han tycker att många av produkterna har konstiga namn 
och anledning till det är att det är olika avdelningar som utvecklat egna produkter. Falk 
berättar att Metria (Lantmäteriet) använder ett eget fikonspråk och detta måste anpassas till 
kunderna. Det kan ibland vara svårt för kunderna att förstå ”lantmätartermer” som då är ett 
svårbegripligt fackspråk.  
 
Vidare diskuterar Falk att olika kundgrupper vill ha det på olika sätt, även om 
produktportföljen ser lika ut. Han menar att man bör stuva om i portföljen beroende på 
marknad. Man måste förstå hur kunden tänker och vad den vill se för att få en attraktiv 
produktportfölj. Falk påpekar att ”branschgalleriet” som Metria använde sig av förut var ett 
bra system. Han tror att branschgalleriet försvann för att det inte underhölls. Han tror att en 
form av branschgalleri skulle kunna fungera som en nivå före nivå 1 i den aktuella strukturen. 
 
Sammanfattningsvis tycker Falk att nivå 1 är någorlunda begriplig medan nivå 2 är helt 
obegriplig. Han tycker den är alldeles för rörig och otydlig, ”inte ens vi som jobbar här förstår 
den, hur ska kunderna förstå?” Han beskriver nivå 2 som överlappande med konstiga namn på 
produkterna och tjänsterna. Brister i strukturen då det inte finns några linjer, vilket gör att det 
inte är något bra marknadsföringsmaterial. Falk tycker att man här bör fundera på hur 
produkterna egentligen hänger ihop. 
 
Vad som är speciellt bra i Metrias utbud för kunderna tycker han är att Lantmäteriet är känd 
för sin garanterade standard, kvalitet och tillit. De är ett väletablerat företag som sällan säger 
nej till någon kund då de är väldigt serviceinriktade. Bredden av utbudet är unik. Det är 
positivt mot de större kunderna men dock har inte alla mindre kunder nytta av det. 
 
Falk tycker generellt att Metria är mindre bra på att marknadsföra sig och tror att detta beror 
på att de har väldigt hög beläggning. Att inte hinna med marknadsföringen är livsfarligt! 
Metria borde bli bättre på att kommunicera med kunderna. Det finns en stor kundbas och man 
utnyttjar inte fördelen av den. För att förbättra marknadsföringen bör den nya strukturen 
arbetas om. ”Gammalt ska bort och nya produkter ska föras in, Lantmäteriprodukterna ska 
vara av lite mer Metria-stuk”, säger Tomas Falk. 
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5.2 Intervjuer med Metrias kunder 
 
Anders Åstrand, inköpare och Annelie Lundvall, medarbetare Vattenfall  
 
Anders Åstrand beskriver Metria som deras leverantör som de haft avtal med under några år. 
Metria känns inte särskilt självständigt utan leds av ”husbondens röst” av Lantmäteriet.  
 
De båda instämmer att indelningen under nivå 1 känns begriplig och att de känner igen de 
olika namnen. Nivå 1 visar ganska översiktligt den bredd Metria har i sitt utbud. Som kund 
vet man inte alltid vad man vill ha förrän man får det presenterat. Ibland har man glädje av 
alternativa produkter som är billigare men som man kanske inte känner igen sen tidigare. 
Därför är det bra med en detaljerad presentation. 
 
Något som Annelie Lundvall saknar är referenssystem. Detta skulle kunna finnas under 
Utveckling, drift och förvaltning föreslår hon. Lundvall berättar att de känner igen de flesta 
produkterna men att man ibland saknar detaljkunskaper angående matchande behov. Man 
känner att man inte vet så mycket. Genom denna produktstruktur har vi upptäckt flera 
produkter som vi inte visste Metria erbjöd, till exempel Kart- och datatjänster. Fastighetssök 
är inget vi känner till heller även om vi vet att det används inom företaget.   
 
På frågan om Metrias utbud passar Vattenfall svarar de ja, men att upphandling pågår precis 
nu. Tidigare har de inte varit helt nöjda med Metria. Deras leveranser har inte varit kompletta 
vad gäller mätnogrannhet. I norrland har det varit sämre kvalitet på mätningarna. Ledningarna 
har inte varit utmätta på rätt ställen. Detta är första gången som det finns konkurrens från flera 
återförsäljare. Så vi får se vilka som har bäst erbjudande säger Åstrand.  
Metria borde vara mer flexibla då vi vill köpa produkter som är uppdelade i olika skikt. Men 
Metria säljer endast paketerade lösningar med flera skikt. Vi som kund tycker det blir onödiga 
kostnader då både data och hantering av uppdelning av skikt internt kostar, berättar Åstrand 
och Lundvall. 
 
Åstrand och Lundvall tror att denna produktstruktur kommer vara till hjälp för Metrias 
marknadsföring. De påpekar att det är viktigt att ha en bra produktstruktur där man kan 
presentera sina produkter. Den kommer säkert väcka frågor hos kunderna . Då kommer det att 
behövas att Metria kan erbjuda lösningarna. 
 
Avslutningsvis tillägger de att de tycker det är viktigt i marknadsföringen att webbsidan också 
är förståelig och användbar. Det kan inte bara vara ”säljspråk” om alla kunder ska förstå. 
Hemsidan är till för att etablera kontakt och kunden ska få svar på sina problem. 
 
 
Hans-Erik Eriksson, mätingenjör Banverket Gävle 
 
För Hans- Erik Eriksson är Metria en konsultverksamhet som är en väldigt bra 
samarbetspartner till Banverket. Eriksson vänder sig gärna till Metria till exempel när han vill 
ha hjälp med mätningar eller underlag för egna mätningar. Tillsammans diskuterar de 
funderingar och lösningar och Eriksson tycker det känns tryggt med den kunskap som finns 
inom Metria. Eriksson påpekar att han ofta har svårt att urskilja vad som är Metria respektive 
Lantmäteriet. 
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Vad gäller produktstrukturen känner Eriksson igen sig på nivå 1 och tycker att indelningen är 
begriplig och ger en övergripande bild av produktutbudet. På nivå 2 känner han till de olika 
begreppen men vet inte riktigt vad alla står för. Eriksson tycker kanske att man borde ha en 
nivå 3 där man mer detaljerat beskriver vad produkterna och tjänsterna innebär. Som exempel 
tar Eriksson upp ”Metria FIR” och undrar vad det är. Här skulle han vilja veta mer om 
produkten/tjänsten genom en ytterligare beskrivning på nivå 3. Om Eriksson fick bättre 
kännedom om hela Metrias utbud skulle han genom sitt nätverk på Banverket kunna tipsa 
andra avdelningar om produkter och tjänster som passar dem.  
 
Eriksson hittar direkt i nivå 1 och nivå 2 de produkter som han är i kontakt med. Eriksson vet 
att Metria har all kompetens inom alla mätningar, men han tycker inte att det framgår direkt i 
produktstrukturen vad allting är. Han nämner åter igen att det borde finnas en ytterligare nivå 
som är mer beskrivande.  
 
Det som Eriksson inte kände till innan han tittade på den nya produktstrukturen var att Metria 
erbjuder produkterna under Kart- och datatjänster. 
 
Metrias utbud passar Erikssons avdelning på Banverket väldigt bra, all den kompetens som 
efterfrågas finns. Eriksson tycker att det som är speciellt bra med Metria är bredden i utbudet 
och den kunskap som finns bland medarbetarna. Metria borgar för trygghet och vi på 
Banverket förlitar oss på att det alltid blir bra när vi anlitar Metria, säger Eriksson. Det verkar 
som att Lantmäteriet gör en kvalitetskontroll på produkterna innan leverans, vilket Eriksson 
inte tror att alla återförsäljare gör. Det som gör Metria starkare än sina konkurrenter enligt 
Eriksson är att det finns en bra relation mellan Metria/Lantmäteriet och Banverket. Vi på 
Banverket får inblick i produkterna och bra hjälp från Metria, säger Eriksson. De talar alltid 
om vad som går att göra och inte göra, vilket skapar ett förtroende som inte alla återförsäljare 
kan ge, säger Eriksson.  
 
Eriksson tror att produktstrukturen kan medföra en mer effektiv marknadsföring av Metrias 
produktutbud. Dock tycker han att den bör kompletteras med ytterligare en nivå, så att det blir 
ännu tydligare vad Metria har att erbjuda. 
 
 
Mathias Rantanen, GIS- samordnare Falkenbergs kommun 
 
Mathias Rantanen beskriver Metria som en tjänsteleverantör inom mätning och GIS- 
konsulting (geografisk informationssystem). 
 
Under nivå 1 tycker Rantanen att Utveckling, drift och förvaltning är ett alltför allmänt 
uttryck. Det är svårt att relatera till vad det är. Rubriken känns vag och tråkig. Vad menas med 
utveckling? Verksamhetsutveckling eller är det process som menas? Eller är det kanske 
utveckling av databaser? Det är för vag benämning för respektive innebörd.  
 
På frågan om bredden av Metrias utbud visas på ett bra sett under nivå 1, svarar Rantanen ja 
men han tycker att den nuvarande hemsidans produktindelning är bättre. Den är mer rak på 
sak. Under nivå 2 saknar han fjärranalys. Kart- och datatjänster låter för generellt och vore 
bättre om det kallades för kart- och positioneringstjänster. 
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Han känner igen de produkter som hans kommun brukar köpa under nivå 1 men tycker att det 
är dålig vägledning. Till exempel är det svårt att hitta ”programvaror” det borde vara en egen 
rubrik under nivå 1.  
 
Rantanen känner även väl igen de produkter kommunen brukar köpa under nivå 2. Han tycker 
att nivå 2 är någon slags blandning av produkter och tjänster. Strukturen känns något rörig. 
Han påpekar än en gång att programvaror borde vara en egen rubrik i nivå 1 där då bland 
annat Autoka Vy och Metria Fir skulle hamna under.  
 
Något Rantanen inte kände till sedan tidigare är rubrikerna Förvaltning, Geosupport och 
Geografiska beslutsunderlag. Dessa har han inte tänkt på att Metria erbjuder.  
 
 
Patrik Alenfelt, chef IT-förvaltningsenheten Statens jordbruksverk Jönköping 
 
Patrik Alenfelt beskriver Metria som en av deras viktigaste leverantörer av bland annat 
kartinformation och utvecklingsresurser för kartrelaterade frågor. ”Metria tillhandahåller oss 
med produkter som vi är beroende av.” De är en av flera leverantörer som jordbruksverket har 
inom detta område. ”Vi har stort förtroende för Metria eftersom de är professionella och har 
stor kompetens av det vi efterfrågar”, säger Alenfelt.  
 
Han tycker att indelningen på nivå 1 är begriplig och känner igen de samlingsbegrepp som 
Metria använder. Han tycker även att namnen under nivå 1 visar bredden av Metrias utbud på 
ett bra sätt men att han behöver gå till nivå 2 för att förstå vad kart och datatjänster innebär. 
 
Han känner också väl igen de produkter som de brukar köpa av Metria på både nivå 1 och 2.  
När vi frågar om Alenfelt upptäckt några produkter som han inte visste att Metria erbjöd, 
svarar han att han känner igen de flesta, men att vissa produkter som de inte använder sig av 
kanske han inte vet exakt vad de innebär. Ett exempel är detaljmätning. Men alla de produkter 
som de köper kan han identifiera. Kartdata, Fastighetsinformation, Flyg- och satellitbilder, 
Dataförädling & analyser och Utveckling, drift & förvaltning finns med när han räknar upp 
grupperna under nivå 1 som de köper något av.  
 
Metria passar deras behov som leverantör av olika produkter och tjänster och som 
komplement till andra leverantörer som de också har. 
 
Det Metria har som framför allt är bra, är de specialistområden som inte de andra 
leverantörerna har. Till exempel när det gäller kartdarta finns inget annat alternativ. På vissa 
områden är Metria en i mängden av leverantörer och i vissa fall är de unika berättar Alenfelt. 
 
Då det inte finns något att jämföra med i tidigare marknadsföring, blir det svårt att uttala sig 
om denna struktur kommer att medföra ökad marknadsföring säger Alenfelt. Men han tycker 
att strukturen ser bra och tydlig ut och påpekar vikten av marknadsföring då fler aktörer 
kommer på marknaden och konkurrensen ökar. 

 
 

Per-Inge Nilsson, förvaltningschef Statsarkitektkontoret Köping 
 
Det första som dyker upp när Per- Inge Nilsson tänker på Metria är kartor, och fyller snabbt i 
att mätservice också känns naturligt.  
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Nilsson känner igen alla namn på nivå 1 och nivå 2 och de känns relevanta. Han tycker även 
att produktstrukturen visar den bredd som Metria har i sitt utbud. I produktstrukturen finner 
Nilsson de produkter som Köpings kommun köper av Metria utan problem; mätservice, 
kartor, dataförädling och satellitflygbilder. 
 
Även på nivå 2 känner Nilsson till allt som Metria har att erbjuda och tycker nivå 2 ger en 
ganska fyllig beskrivning. Nilsson har arbetat länge på Köpings kommun som i många år haft 
avtal med Metria och förklarar att han därmed är väl förstådd med de begrepp som finns i 
produktstrukturen. Men för någon som inte är så bekant med Metrias produkter och tjänster 
bör det nog finnas en mer detaljerande beskrivning, säger Nilsson. Han tycker det borde 
finnas en nivå 3 som innehåller lite text som beskriver produkterna och tjänsterna. 
 
Metrias produktutbud uppfyller definitivt våra behov, säger Nilsson. Köping kommun köper 
stora delar ur Metrias utbud, berättar Nilsson. Han belyser att det som är speciellt bra i 
Metrias utbud för kommunen är ajourhållning av kartor, kartdatabaser och tjänster för att 
upprätthålla kartor.  
 
Nilsson tror att marknadsföring av den nya produktstrukturen kan göra att fler blir medvetna 
om Metrias breda utbud. Produktstrukturen ger en heltäckande bild, möjligen skulle den 
kompletteras med en beskrivning på ännu en nivå. Ju tydligare man är med vad man har att 
erbjuda desto bättre, säger Nilsson. 
 
 
Mikael Wirbrand, GIS-ingenjör Karlskrona kommun 
  
För Mikael Wirbrand är Metria kommunens uppdragstagare som sköter deras stommätning. 
 
I stort sett tycker Wirbrand att indelningen på nivå 1 är begriplig. Det är först på nivå 2 som 
Wirbrand blir lite fundersam över vad kundanpassade kartor egentligen innebär, han menar att 
GSD- produkter (geografisk Sverigedata) är ju kundanpassade. Men annars tycker Wirbrand 
att han hittar bra i produktstrukturen både på nivå 1 och nivå 2. Han berättar att kommunen 
mer eller mindre använt sig av de flesta produkter/tjänster som presenteras i strukturen.  
 
Wirbrand hittar lätt i produktindelningen mätservice, kartdata och fastighetsinformation, som 
är de produkter som Karlskrona kommun idag köper från Metria.  
 
Wirbrand känner som sagt till de mesta i Metrias utbud, men Geoassistans som placerats in 
under Kart- och datatjänster på nivå 2 är något han inte känner till. 
 
Metrias utbud passar vårt behov eftersom de ger en heltäckande service. Men när det gäller 
Fastighetsinformation använder Karlskrona kommun sig av en annan leverantör än Metria. 
Det bästa med Metrias utbud är som sagt att de erbjuder heltäckande service, säger Wirbrand. 
Han fyller även i att den bredd och kvalité som Metria har i sitt utbud är speciellt bra.  
 
Sammanfattningsvis tycker Wirbrand att den nya produktindelningen känns naturlig. Han tror 
att den kommer ge kunderna en tydligare bild av produktutbudet, men är tveksam till om det 
kan leda till en mer effektiv marknadsföring.  
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Katarina Lind, produktchef Gula sidorna Eniro 
 
Metria för Katarina Lind är kvalitet och att de är bra på att leverera det som beställs, men 
mindre bra på att vara innovativa och komma på egna förslag. Lind tycker att indelningen på 
nivå 1 lämpar sig och att bredden av Metrias produkter också syns. 
 
Hon känner igen produkterna som Eniro brukar köpa av Metria. Något hon inte visste att 
Metria erbjöd är kundanpassade kartor. 
 
Lind tycker att Metria passar deras behov och att de är mycket duktiga på papperskartor. De 
är lite sämre på fräscha layouter och saknar den spetskompetensen och nytänkande avslutar 
Lind. 
 
 
Yvonne Stranne, GIS och IT-säkerhetssamordnare Ronneby kommun 
 
Yvonne Stranne beskriver Metria som Ronneby kommuns konsulter när det gäller mät och 
kart. Det märks att Metria inte varit konsulter från början eftersom de inte är vana vid 
tidspress, säger Stranne. 
 
Stranne tycker indelningen på både nivå 1 och 2 känns bra och hon förstår vad de olika 
rubrikerna står för. Rubrikerna är tydliga och visar väl bredden från mätning till förvaltning, 
tycker Stranne. Hon hittar lätt igen mätservice och detaljkartor i nivå 2 som är produkter som 
Ronneby kommun köper från Metria. Kartdata känner Stranne också väl till, men är osäker på 
vilken återförsäljare som kommunen har där. Stranne tittar vidare i nivå 2 och säger sig inte 
hört talas om ”Se Sverige” tidigare och visste inte att Metria erbjöd denna produkt. 
 
Det som Stranne tycker är det bästa med Metria är den expertishjälp de erbjuder. Stranne 
berättar att de har ett nära samarbete med Metria och att de nästan blir som arbetskollegor, 
vilket ibland kan göra det svårt att ställa krav. 
 
Stranne tror att den föreslagna produktstrukturen kan leda till en mer effektiv marknadsföring 
för Metria. Det är viktigt att det betonas att Metria är affärsdrivande, som det är idag tänker 
man inte på själva Metria utan på Lantmäteriet, säger Stranne.  
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6. Analys och egna reflektioner  
 
I detta kapitel analyserar vi kring det empiriska insamlade materialet. Analysen syftar till att 
med stöd av vald teori och insamlad empiri återknyta till våra valda frågeställningar. 
Analysen av intervjuerna utgår från våra tolkningar av respondenternas svar och 
känslouttryck. 
 

 

6.1 Bilden av Metria 
 
För att få en helhetsbild och en bra inledning på intervjuerna, började vi med en öppen fråga 
om respondenternas bild av Metria. 
 
De anställda hade en likvärdig bild av Metria. De ser sig själva som en av Sveriges största 
mätkonsulter. Med bland annat bredden av kompetens inom Geodata och sin 
affärsverksamhet ser de sig som en del av Lantmäteriet. Flertalet av de anställda vi intervjuat 
poängterar att de är tillförlitliga och ger trygghet. 
 
De anställdas syn på företaget beskrivs som företagets identitet och ska tala för ”vilka vi är 
och hur vi är”.42 Företaget ska bygga upp en stolthet hos de anställda över företaget och dess 
produkter som ska spegla av sig på kunderna.43 Vi anser att Metria och dess anställda har 
lyckats att förmedla till kunder hur de vill bli uppfattade och vad de står för, eftersom 
kundernas bild av företaget i de flesta fall stämmer överens med de anställdas bild.  
 
Metria är för de flesta kunder vi intervjuat en viktig konsult och leverantör av bland annat 
mät- och karttjänster. Förtroende, trygghet och kompetens är ord som ofta förekom när 
kunderna beskrev sin syn på Metria. I de flesta fall har kunderna flera års 
samarbetserfarenheter med Metria och de säger sig vara trygga med den professionella 
kompetens som finns bland de anställda på företaget. Kunders uppfattning och känslor för 
företaget som helhet representerar företagets ”image” eller profil. En bra och stark profil 
förknippas med positiva upplevelser, nytta och tillförlitlighet.44 Att Metrias anställda och 
kunder har en snarlik uppfattning av företaget ser vi som att Metria har nått ut med sitt 
budskap.  
 
Flertalet kunder hävdar att de har svårt att urskilja vad som är Metria och vad som är 
Lantmäteriet. Frågan är om Metria vill uppfattas som en del av Lantmäteriet eller om de vill 
ses som en självständig verksamhet. Det kan vara värdefullt att förknippas med ett välkänt 
företag.45 Metria har haft fördel av att vara en del av Lantmäteriet, men eftersom Lantmäteriet 
idag har flera återförsäljare av sina produkter och tjänster tycker vi det är viktigt att Metria 
skapar sig en egen identitet. En anställd poängterar vikten av att Lantmäteriprodukterna ska 
vara av lite mer ”Metria-stuk”.46 Den nya presentationen av Metrias produktutbud ser vi som 

                                                 
42 Axelsson, B & Agndal, H. (2005) s. 147 
43 Kotler, P & Armstrong, G. (2004) s. 297 
44 Ibid. s. 291 
45 Axelsson, B & Agndal, H. (2005) s. 458 
46 Falk, T. Intervju 
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ett steg i riktningen att vilja marknadsföra Metria som en självständig verksamhet. 
Förhoppningsvis kommer detta leda till att kunderna framöver får en klarare bild av vad som 
är Metria och vad som är Lantmäteriet. 
 
  

6.2 Produktstrukturen 
 
Det första intrycket när vi frågade de anställda om nivå 1 är begriplig svarade de flesta att den 
såg bra och tydlig ut. De flesta ansåg även att bredden av Metrias utbud visades väl under 
nivå 1. Det var dock någon som tyckte att man kunde hitta bättre samlingsnamn för vissa 
rubriker.47 Respondenterna tyckte även till en början att de kände igen alla begrepp. Men 
senare efter vidare beskådning av indelningen av nivå 1 så uppkom några invändningar och i 
svaren fanns delade uppfattningar. 
 
Exempelvis tyckte en säljare att det borde vara fler rubriker i nivå 1 och att varje rubrik borde 
vara mer detaljerad så man tydligare förstår innehållet.48 Medan en annan säljare tyckte det 
vore möjligt med endast tre indelningar på nivå 1 eftersom flertalet av rubrikerna hör till 
geografisk data.49  
 
Kart- och datatjänster poängterades som okorrekt namn av en anställd inom Metria50 och en 
annan tyckte att Flyg- och satellitbilder lätt kunde misstolkas att det stod för analys istället.51

 
Däremot tyckte alla kunder att indelningen på nivå 1 gav en övergripande och bra bild av 
bredden av Metrias utbud . Dock hade en av de intervjuade kunderna anmärkningar om 
rubriken Utveckling, drift och förvaltning. Respondenten ansåg att rubriken var för vag och 
svår att relatera till.52  
 
Hur många rubriker som nivå 1 ska delas in i beror på syftet med presentationen av 
produktstrukturen. Beroende på om den ska ge underlag för intern eller extern 
informationsökning. Om den syftar till att skapa medvetenhet och kunskap att lagra i kundens 
minne behöver inte rubrikerna vara för detaljrika.53 Teorin belyser att mer komplexa och 
betydelsefulla köp kräver extern informationssökning.54 Eftersom vi anser att Metrias utbud 
är mycket komplext bör produktstrukturen motsvara en extern informationskälla och måste 
därmed vara mer detaljerad och ge mer information. Som produktstrukturförslaget ser ut nu 
befinner det sig någonstans mellan extern informationskälla och en enkel 
innehållsförteckning. Flera anställda och kunder tycker att ytterligare en nivå (nivå 3) i 
produktstrukturen skulle ge utrymme för mer detaljerad information och därmed göra den 
tydligare.    
 
Vi antar att layouten av produktpresentationen är ganska viktig då den påverkar kundernas 
ihågkommande av utbudet. Vi anser också att det är viktigt att så detaljerad information som 

                                                 
47 Johansson, M. Intervju 
48 Johansson, M. Intervju 
49 Falk, T. Intervju 
50 Brolin, A. Intervju 
51 Wiman, S. Intervju 
52 Rantanen, M. Intervju 
53 Dahlén, M & Lange, F. (2003) s. 34 
54 Ibid. s. 35 
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möjligt om utbudet kommer ut till kunderna. Även säljarnas kunnande om utbudet är viktigt 
då det påverkar deras säljförmåga. Vi tror att om det finns oklarheter hos säljarna angående 
produktstrukturens indelning speglar det av sig till kunderna. 
 
Vad som senare var intressant var om kunderna kände igen produkterna i 
produktstrukturförslaget som deras företag/kommun brukar köpa. Man tar väl för givet att det 
borde vara så. Men här kom intressanta åsikter. Under nivå 1 hittade samtliga respondenter 
alla de produkter som deras företag/kommun brukar köpa. Dock tyckte någon att det var 
ganska dålig vägledning. Det vill säga valet av rubrik kunde vara bättre. Till exempel borde 
programvaror finnas som egen rubrik i nivå 155. Under nivå 2 saknade två respondenter 
referenssystem. De tyckte att det borde vara en underrubrik till Utveckling, drift och 
förvaltning56. En annan tyckte att en rubrik med fjärranalys saknades och att kart och 
datatjänster borde ha ett mer passande namn som kart & positioneringstjänster57. 
 

 

6.3 Metrias utbud och kundernas behov 
 
Det är viktigt att lägga fokus på vilka produkter och tjänster företaget ska erbjuda. Därtill ska 
de välja vilka som ska vara företagets kunder.58 Ett antagande i denna process kan vara att det 
är nödvändigt som anställd att känna till hela utbudet som företaget erbjuder. Vi tycker 
nödvändigtvis inte att varje enskild säljare behöver det då det finns expertis inom varje 
produktområde och det vore alltför omfattande att kunna allt. Dock anser vi att det vore bra 
om alla säljare kände till hela produktutbudet så de kan rekommendera produkter och hänvisa 
till respektive säljare.  
 
Samtliga respondenter av de anställda kände till alla produkter Metria hade i 
produktstrukturförslaget. Det var bara en säljare som undrade vad Program för bearbetning 
och Skötsel av detaljkartor var för något. Detta anser vi som att kommunikationen inom 
företaget verkar fungera väl.  
 
De som först och främst är delaktiga i ett företags marknadsföringsaktiviteter är säljarna. Men 
av de respondenter vi hade som ändå har olika arbetsuppgifter, kände samtliga igen hela 
utbudet. Hade de inte känt till hela utbudet förmedlar de en vision som de kanske inte vill att 
kunderna ska uppfatta dem59. 
 
Bland kunderna var det fler som inte kände till hela utbudet. Flera av respondenterna hade 
upptäckt produkter i produktstrukturförslaget som de inte kände till sen tidigare. Under Kart- 
och datatjänster var Metria- Fir återkommande som frågetecken. Även Geoassistans och 
Geosupport undrade två kunder vad det betydde. Slutligen var det två som inte visste vad 
Kundanpassade kartor skulle tolkas som. Detta antar vi kan bero på en ännu inte genomarbetat 
produktstruktur. I praktiken är kommunikation med både interna och externa aktörer en viktig 
del i marknadsföringsarbetet60. Därför tror vi att det är behövligt att ha en genomarbetad 
                                                 
55 Rantanen, M. Intervju 
56 Åstrand, A & Lundvall, A. Intervju 
57 Rantanen, M. Intervju 
58 Axelsson, B & Agndal, H. (2005) s. 29 
59 Ibid. s. 37 
60 Ibid. s. 29 
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produktstruktur att visa upp för sina kunder och även till hjälp för kommunikationen mellan 
företaget och dess aktörer.  
 
Hög standard och kvalité på produkterna och medarbetarnas kompetens och kunskap inom 
området belyses av både anställda och kunder som speciellt bra i Metrias utbud. De allra 
flesta respondenterna talar också om att bredden i utbudet är unikt. Även den expertishjälp de 
anställda ger kunderna på detaljnivå är en styrka som gör Metria unik enligt anställda och 
kunder. 
 
 En av kunderna berättar att de har en väldigt god dialog med Metria och att medarbetarna på 
Metria alltid talar om vad som är möjligt och inte möjligt. Detta borgar för ett förtroende som 
inte alla återförsäljare kan ge.61

 
Dialogen med kunderna behövs även för att få information om vad kunderna tycker om 
företaget och dess produkter.62 Det finns kunder som inte har varit helt nöjda med Metrias 
erbjudanden. För första gången finns konkurrenter på marknaden och de som har bäst 
erbjudanden blir avgörande för vilken leverantör kunden väljer.63  
 
En viktig del i marknadsföringen handlar om att lyssna till användarens behov och 
efterfrågan.64 Denna del är om inte förr nu ännu viktigare för Metria då de möter flertalet 
konkurrenter på marknaden. Samtliga respondenter som arbetar på Metria tycker att utbudet 
passar deras kunder. Det som är speciellt bra i utbudet är just behovsanpassningen. Kunderna 
formar utbudet genom att produkterna anpassas utefter deras behov65. Olika kundgrupper vill 
ha det på olika sätt, även om produktportföljen ser lika ut. Det borde därför stuvas om i 
produktportföljen beroende på kundgrupp.66 Det som är fascinerande är att både bredden i 
utbudet och expertis på detaljnivå anses vara Metrias styrkor. Frågan är om man kan vara 
ledande på kompetens inom hela det breda utbudet. I och med att konkurrensen på marknaden 
är större nu än vad den varit tidigare, tycker vi det finns anledning för Metria att fundera på 
om de vill vara så breda som möjligt eller vara mest kompetenta inom ett specialistområde.   
 

 

6.4 Kan produktstrukturen bidra till bättre marknadsföring? 
 
Tidigt i köpprocessen är marknadsföringens uppgift att göra kunden medveten om att 
produkten existerar och ge kunskap om den enligt AIDA-modellen.67 Det är viktigt att ha en 
produktstruktur där man kan presentera produkterna utan att bara använda säljspråk.68 En 
säljare påpekade även att de idag använder för mycket ”lantmäteritermer” och att det är 
viktigt att använda ett språk som kunderna förstår.69 Produktstrukturen som Metria 

                                                 
61 Eriksson, H-E. Intervju 
62 Axelsson, B & Agndal, H. (2005) s. 30 
63 Åstrand, A & Lundvall, A. Intervju 
64 Axelsson, B & Agndal, H. (2005) s. 31 
65 Johansson, M. Intervju 
66 Falk, T. Intervju 
67 Axelsson, B & Agndal, H.(2005) s. 193 
68 Åstrand, A & Lundvall, A. Intervju 
69 Falk, T. Intervju 
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presenterar ser vi som en viktig information som ska uppmärksamma kunderna om att 
produkterna existerar och dessutom tillföra en viss kunskap om dem.  
 
Många av kunderna tyckte det var svårt att uttala sig om denna produktstruktur skulle kunna 
bidra med en effektivare marknadsföring, då de påpekade att de inte hade något att jämföra 
med. Detta tyder på att Metrias marknadsföring är bristfällig. De flesta tror ändå att 
produktstrukturförslaget kan påverka marknadsföringen i positiv riktning. 
 
De anställda är själva medvetna om brister i marknadsföringen. En av säljarna antyder att 
Metria inte är så bra på marknadsföring, men tror det beror på den höga beläggning de har70. 
Produktstrukturen är också betydelsefull i samband med uppföljning av försäljningen betonar 
en annan säljare och tycker därför att de borde se över den väl71. 
 
 
 

                                                 
70 Falk, T. Intervju 
71 Brolin, A. Intervju 
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7. Slutsats 
 
Många av kunderna arbetar inom speciella branscher och kanske inte nyttjar och har 
synpunkter på alla produktgrupper. Men i stort har vi genom antalet intervjuer ändå fått 
åsikter om hela produktstrukturförslaget.  
 
Angående antalet rubriker i nivå 1 känns antalet bra fastän flera invändningar om det kommit 
från respondenterna. Men däremot känns rubrikerna inte helt korrekta som samlingsnamn. 
Den informativa betydelsen av namnen känns ojämn på något vis. Vissa säger mer och andra 
mindre. Till exempel den sista produktgruppen ”Utveckling, drift och förvaltning” känns 
intetsägande då den i nivå 2 inte säger mer än i nivå 1.  
 
Om förslaget omstrukturerades till ytterligare en nivå (nivå 3), tror vi många bitar automatiskt 
skulle falla på plats. Den skulle då bli tydligare och lättare att följa. Layouten anser vi också 
som en viktig bit att se över. I nuläget är den uppspaltad och ger inget särskilt inbjudande 
intryck. Det är inget som säger att en seriös modell behöver vara tråkig.  
 
Det är viktigt att företagets vision genomsyrar hela företaget och att de anställda har grepp om 
hela verksamheten. Vi fick intrycket av att inte alla anställda hade det och inte var så 
uppmärksammade på det utanför sitt eget produktområde. Därmed anser vi att en intern 
produktinformations- utbildning borde genomföras. Vi antar att om de anställda blir mer 
insatta i företagets alla produktområden blir också informationen till kunderna bättre och det 
resulterar i att kunderna då får mer produktkännedom. 
 
En av Metrias mest betonade styrkor är att de är kundanpassade. Det är viktigt att de fortsätter 
att lyssna och se till kundens behov särskilt nu när konkurrensen på marknaden är större än 
tidigare.  
 
I konkurrensavseende är vikten av en egen identitet stor. I nuläget förknippar många Metria 
med Lantmäteriet. Det är viktigt att de marknadsför sig som en affärsdrivande verksamhet 
men frågan är om de inte har en vinning på att omgivningen associerar dem till Lantmäteriet 
som är en väletablerad verksamhet. 
 

7.1 Förslag till fortsatta studier 
 
Eftersom denna produktstruktur ännu inte är klar för marknadsföring vore det intressant att 
göra en uppföljning av vad marknadsföring av strukturen tillförde. Det skulle även vara 
relevant att undersöka hur Metria arbetar med sin marknadsföring. 
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Bilaga 1-  e-post till respondenterna 
 
Samtliga respondenter blev informerade av Metria att vi skulle kontakta dem innan vi 
skickade ut mail. 
 
 
 
Hej! 
  
Vi är två studenter som skriver examensarbete på C- nivå inom företagsekonomi vid 
Högskolan i Gävle.  
Vi har blivit meddelade att du fått information om produktstrukturförslaget.  
Vi önskar ställa några frågor kring den. Har du tid för en intervju denna vecka eller 
nästkommande? 
 
Vi bifogar produktstrukturen i detta mail. 
 
Vänligen bifoga telefonnummer att nå dig på. 
 
Tack på förhand! 
  
Vänliga Hälsningar Kristin Lund & AnnaKatarina Jonsson 
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Bilaga 2- intervjufrågor 
 
 
Frågor till anställda inom Metria 
 

1. Vad är Metria för dig? ( vision) 
 
2. Är indelningen på nivå 1 begriplig? Känner du igen dig i de begrepp Metria tänkt 

använda? Om inte, vad är oklart? 
 

3. Tycker du att nivå 1 på ett bra sätt visar den bredd som Metria har i sitt utbud? Om 
inte, vad tycker du saknas? 

 
4. Har du genom beskrivning (nivå 1 och nivå 2) upptäckt produkter som du inte visste 

Metria erbjöd? 
 

5. Passar Metrias utbud dina kunders behov? Om nej, vad tycker du saknas i utbudet? 
 

6. Vad är speciellt bra i Metrias utbud för verksamheten hos dina kunder? 
 

7. Tror du denna föreslagna produktstruktur kommer att bidra till en mer effektiv 
marknadsföring för Metria? 
 

Frågor till kunder 
 

1. Vad är Metria för dig? (vision) 
 
2. Är indelningen på nivå 1 begriplig? Känner du igen dig i de begrepp Metria tänkt 

använda? Om inte, vad tycker du är oklart? 
 

3. Tycker du att nivå 1 på ett bra sätt visar den bredd som Metria har i sitt utbud? Om 
inte, vad tycker du saknas? 

 
4. Känner du på nivå 1 igen de typer av produkter som ert företag/ organisation brukar 

köpa av Metria? Om inte, vad tycker du saknas? 
 

5. Känner du på nivå 2 igen de typer av produkter som ert företag/ organisation brukar 
köpa av Metria? Om inte, vad tycker du saknas? 

 
6. Har du genom beskrivning (nivå 1 och nivå 2) upptäckt produkter som du inte visste 

Metria erbjöd? Om ja, vilka? 
 

7. Passar Metrias utbud era behov? 
 

8. Vad är speciellt bra i Metrias utbud för verksamheten i ert företag/ organisation? 
 

9. Tror du denna föreslagna produktstruktur kommer att bidra till en mer effektiv 
marknadsföring för Metria? 
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