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Sammanfattning 

Det är ingen självklarhet för företag att vara omvärldsorienterade och ha en detaljerad 

plan över konkurrenter, leverantörer och kunder, men ändå är detta det viktigaste när 

man driver ett företag. Hur man ska kommunicera sin produkt eller tjänst till kund 

känns som en av de mest fundamentala byggstenarna för att bli framgångsrik på 

marknaden. Stora företag har ofta en stor marknads- avdelning fördelad på olika 

uppgifter för att säkerställa att alla led för en lyckad produkt blir tillgodosedda. Allt 

från produktchefer och marknadsförare till säljare och ekonomi. I ett litet företag står 

ofta ägaren, alltså VD:n, troligtvis för flera av de krävande arbetsuppgifterna på en 

och samma gång, från att tillverka produkten/tjänsten och sälja den, till att 

marknadsföra och redovisa vinster och förluster. Möjligheterna och utrymmet kanske 

inte finns för små företag att ha en marknadsavdelning, rent hypotetiskt skulle det 

innebära att detta inte prioriteras lika högt. Så hur gör de egentligen? 

Den akademiska världen förespråkar användningen av modeller och verktyg såsom 

SWOT-analys, PESTLE-analys och Porter´s five forces. Samtidigt finns det en gren 

av denna världen som anser att s.k. ”entreprenöriella” aktiviteter, eller intuitiv känsla 

för beslutsfattande marknadsanalysåtgärder, är lika värdefull. Vilket av dem är rätt? 

Finns det ett rätt sätt att göra det på? 

Ett litet företag kommer möjligtvis närmre kunderna och får en annan sorts relation 

med dem. När konkurrensen hårdnar och kedjor och stora företag tar över marknaden 

allt mer, kan det vara en hårfin skillnad som avgör om det går bra eller dåligt. Det kan 

bli aktuellt att nischa sin verksamhet för att överleva, samtidigt kan det innebära ett 

smalare kundsegment för många. Att expandera verksamheten är inte en självklarhet 

och kan innebära stora förändringar. Kan tillväxt vara dåligt för ett företag? Det är i 

alla fall en av de frågor som små företag verkar ställa sig själva enligt vår 

undersökning. Okunskap och omedveten analys av marknaden verkar dominera de 

små företagen, och kanske de i själva verket utför omvärldsanalyser i större 

utsträckning än vad de tror? Det kanske inte är nödvändigt att göra omfattande 

skriftliga analyser för ett litet företag, om det kostar mer än det smakar. Hur väl man 

känner sin marknad och därmed sina kunder, genom att se till att de har och får allt de 

behöver, betyder troligtvis mer för en liten verksamhet än att analysera detaljer på ett 

papper. 
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1 Inledning 

Under de senaste åren har betydelsen för integration mellan 

marknadsföringsavdelningen och de övriga avdelningarna i företag blivit allt mer 

tydlig, och vikten av att alla led i firman har kundfokus. Detta är en reaktion av att ny 

teknologi har möjliggjort ett snabbare informationsflöde.  

Denna tillgång till information kunde vi bara drömma om för några decennier sedan, 

människan kan numera kommunicera med varandra obehindrat från i princip alla 

delar av världen. Detta har skapat både nya möjligheter och hot för landets företag. 

Tillgängligheten till information för konsumenter och leverantörer mellan länder har 

bidragit till hot från nya konkurrenter på hemma marknaden, och möjligheter till att 

enklare hitta nya segment på ”bortaplan”. Internet har skapat en helt ny marknadsplats 

där företag konkurrerar med butiken på andra sidan gatan, likväl som de kan 

konkurrera med företag på andra sidan Sverige. 

För det mindre företaget gäller det för ägaren/chefen att själv göra bedömningar. 

Oavsett om man är stor eller liten kan det vara en fördel om organisationer har en 

uppfattning om vad som händer i deras omgivning. 

Det finns många komplexa teorier, modeller och verktyg, som man med fördel kan 

använda för att skapa förståelse om den egna marknaden och eventuella förändringar. 

Läroböckerna poängterar gång på gång vikten av att man kompletterar dessa med sunt 

förnuft för att få bästa möjliga resultat. Men det är ett tidskrävande praktiskt taget 

omöjligt jobb att skapa en insyn i hur dessa teorier, modeller och verktyg fungerar om 

man inte lägger full fokus på dem, och detta kan skapa problem för den enskilde 

företagaren. 

1.1 Problembeskrivning och Bakgrund 

Marknadsföring bygger på olika händelser runt organisationen som skall tas i 

beaktande när den tillämpas. Det är ytterst sällan man använder samma metod gång 

på gång vid marknadsföring, även om det är samma eller snarlik produkt som ska 

marknadsföras, detta beror på att samhället ständigt förändras. Tid, trender, attityder, 

lagar och ekonomi är alla rörliga och föränderliga faktorer som också kan vara svåra 
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att förutse. American Marketing Association definierar marknadsföring som en 

process som ständigt måste vara igång för att hantera och skapa värde för kunder och 

intressenter med bästa möjliga resultat.  

Hur hålls denna process igång? Genom marknadsanalyser. Företaget samlar in 

information om marknad och omgivning för att få en förståelse för de förväntningar 

och behov som kunder har och kan komma att ha. Underlaget från undersökningen är 

ofta en viktig konkurrensfördel för företaget, då man kan framställa produkter och 

tjänster som tillfredställer kundens förväntningar och behov. Ett varumärke gör det 

möjligt för köpare och konsumenter att känna en trygghet och en relation till företaget 

samt dess produkter och/eller tjänster. En trygghet som innebär att förväntningar på 

bl.a. utförandet och användarvänligheten kommer att bli uppfyllda. Kan företagen få 

sina kunder att associera sina tjänster och produkter med en känsla, skapas också ett 

mervärde som gagnar både kund och företag.   

En utförlig marknadsanalys ligger till grund för en bra marknadsföringsplan, genom 

synsättet att marknadsföringen är en process banar den väg för implementering av 

flera olika teorier för att skapa den strategi som passar bäst till den situation som 

företaget står inför. Små företag har oftast inte samma resurser eller utrymme av 

personal och ekonomi som de större kooperativen har för att göra en grundlig analys 

av omgivningen.  

När det kommer till att göra marknadsanalyser kan det finnas risk för att det arbetet 

prioriteras bort eftersom man helt enkelt inte har tid eller de resurser som krävs. En 

enkel entreprenör organisation består oftast av en operativ kärna och högsta ledning. 

Den kännetecknas av en låg specialiseringsgrad, en och samma person 

(chefen/ägaren) utför många av de arbetsuppgifter som krävs i företaget. Det skulle 

exempelvis kunna vara inköp, bokföring och tillverkning (Jacobsen och Thorsvik 

2008, s.101).  

I ett litet företag finns det troligtvis en större möjlighet att överblicka den 

omkringliggande miljön på ett mer naturligt sätt, som gör att beslut och 

omstruktureringar samt omställningar i produktionen eller andra ändringar inte tar 

lika mycket tid som i en större organisation. Beslutsprocesserna är oftast inte lika 

tröga i ett litet företag. 
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1.2 Problemformulering 

Vi vill veta om små företag använder sig av omvärldsanalyser, och i så fall på vilket 

sätt? Eftersom litteraturen förespråkar användningen av modeller och verktyg vid 

marknadsanalyser undrar vi om de små företagen verkligen gör det för att hålla 

organisationen verksam, eller om det finns alternativa sätt att utföra dem på som 

fungerar lika bra? 

1.3 Syfte 

Vi har under programmets gång lärt oss att det är viktigt med omvärldsanalyser för att 

vara beredd på förändringar som kan påverka den egna verksamheten. Uppsatsen 

hoppas kunna ge en ökad förståelse för om marknadsanalyser är viktiga för 

konkurrenskraften och om det är avgörande för på vilket sätt man utför dessa, samt 

belysa eventuella alternativ.    

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att gå igenom några av de mest erkända vetenskapliga modeller 

och teorier som anses underlätta marknadsföringsarbetet för företag. Vi kommer 

under arbetets gång inte att jämföra dessa förhållningssätten mot varandra. 

Undersökningen kommer att begränsas till små företag, genom att titta närmare på hur 

de sköter sin verksamhet utifrån ett marknadsperspektiv.  

2 Teoretisk Referensram 

Efter krigstiden kunde producenter använda sig av ”trycka på” (push) strategin, då 

efterfrågan var stor på de flesta produkter och man ”spottade” ständigt ut nya varor. 

Detta var i början av stordriftsproduktionen och man arbetade efter marknadsmix 

modellen (Borden, N, 1949). Marknadsmixen, vilken senare definierats om till de 

4P:n av McCarty och dessa P:n utvecklades som stöd till den traditionella 

transaktionsläran.   

Vi har nu inträtt i en era där konsumenten tagit över ”trycka på” (push) strategin 

genom att företagen ständigt söker information om hur de kan ”dra” (pull) till sig 

kunder och framförallt behålla dem. Enligt Lindgreens vetenskapliga artikel, 

”Contemporary marketing practice: theoretical propositions and practical implication” 

ligger kostnaden för att få en ny kund på samma lönsamhetsnivå som en tappad kund 
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fast 16 gånger högre. Detta medför att kartläggning av målgruppens behov är mycket 

viktigt för företagen. 

2.1 Marknadsföring 

Det är komplext och det är en lära som måste anpassas till situationen som 

organisationen har framför sig. Det är svårt att skapa en generell teori om hur 

marknadsföringsarbetet ska utföras inom organisationen, då nya fenomen ständigt 

uppstår i företagets omgivning. Ändamålet med marknadsundersökningar varierar 

från att maximera vinst, leta nya segment, behålla kunder, ta reda på hur 

produkten/tjänsten uppfattas, lärdom om konkurrenter och de interna funktionerna 

m.m. Fokus bör ligga på att skapa mervärde för kunden. 

Marknadsföring har ändrats under de senaste decennierna och dess huvudområde har 

flyttat fokus från transaktion- till relationsmarknadsföring. (Grönroos 2007, 

Lindgreen 2004, Gummesson 2002) Både Grönroos och Kotler menar att: ”en 

definition måste vara allmän nog för att täcka en stor variation av produkter 

(konsumtionsvaror, kapitalvaror, konsumenttjänster, business-to-business lösningar) 

och sammanhang (transaktionsbaserad samt relationsansatser). Därför, måste 

marknadsföringens definition vara abstrakt, utan att förlora sin makt som riktlinje för 

undervisning och utövande av marknadsföring.” (Grönroos 2007, s.397) 

I den vetenskapliga artikeln ”On defining marketing: finding a new roadmap for 

marketing.” diskuterar Grönroos, den nya definitionen som The American Marketing 

Association har förnyat efter 20 år, han menar att den är bättre än den tidigare 

definitionen som fanns och att den erkänner marknadsföring som en process. Han 

anser dock att den förnyade definitionen inte är generell och sammanhängande. 

Grönroos ger därför ett förslag på en definition där löftet och uppfyllandet av löftet är 

centrala pelare. ” Marknadsföring är ett kundfokus som genomsyrar organisatoriska 

funktioner och processer och är inriktad på att ge löften genom värdeerbjudanden, 

vilket möjliggör uppfyllandet av enskilda förväntningar som skapats genom sådana 

löften och uppfylla dessa förväntningar genom att stödja kundens värdeskapande 

processer och därigenom stödja att värde skapas i företaget och dess kunders och 

andra intressenters processer” (2007, s.407). Kotler bestyrker denna definition och 

använder sig av denna när han definierar marknadsföring i sin lärobok Marketing 

Management. 
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Grönroos påpekar att basen till denna definition är värde-vid-användning begreppet, 

där kundvärde skapas i kundens sfär, i kundens värdeskapande process. Med hjälp av 

resurser, processer och samspel stödjer företag kundernas värdeskapande. Han anser 

att detta begrepp har mer relevans för marknadsföring än den traditionella värde-vid-

utbyte förhållningssättet (2007, s.408). 

Evert Gummeson efterlyste en allmän marknadsföringsteori redan 2002 i sin 

vetenskapliga artikel, ”Practical value of adequate marketing management theory”. 

”ju mer allmän teori, desto bättre blir vår förmåga att förstå förändringar i 

marknadsmässiga villkor (som nya konsumentattityder eller effekter av EU) och 

användbara teknologiska fördelar (som Internet eller mobil kommunikation).” Han 

menar inte att det måste eller kommer att hittas en generell teori. ”Men att det är en 

väg som måste resas och destinationen är inte bestämd eller statisk, men om vi inte 

färdas den vägen kommer inga framsteg att uppnås”(2002, s.326).  

I samma artikel hävdar Gummesson att det finns ett gap mellan teori och verklighet. 

Han menar att i litteraturen finns en mängd av praktiska teorier, men för att skapa en 

förståelse av dessas sammanhang finns inget generellt tillvägagångssätt och att 

implementera dem i verkligheten skiljer sig från att förstå teorierna. Han påstår även 

att marknadsföring inte är en statisk lära, utan den är i ständig utveckling och det 

skapar problem för att skapa en generell teori. Som tidigare nämnts är läran en 

process och nya idéer och teorier tillkommer oftast via deduktiv metod. Det tas sällan 

bort gamla idéer, man bygger bara vidare på gamla, och detta kan vara en anledning 

till att marknadsplanering kan anses som en djungel av teorier som kan krångla till 

den mer än vad egentligen behövs. 

Det centrala målet med marknadsföring är att skapa värde för kunden, detta 

förhållningssätt delar forskare som Baines, Kotler, Grönroos och även American 

Marketing Association (AMA). AMA tar upp två centrala element i sin definition: 

”marknadsföring är hantering av kundrelationer och den är en organisatorisk funktion, 

marknadsföringens kompetens måste genomsyra alla avdelningar i organisationen”. 

Enligt Bains, skall det ses som en cyklisk process och kallar denna ”de 4D:n 

marknadsföring en värdeskapande process”(2008, s.7) 
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2.2 Marknadsanalys 

Marknadsanalyser är en nödvändig del av marknadsföringsarbetet och den största 

delen av arbetet är osynligt för slutkonsumenten, vissa delar av undersökningen har 

personliga kontakter med det utvalda segmentet som man vill skaffa information och 

förståelse om.  

Enligt Kotler (2009, s.190) är marknadsanalytikerns jobb att skapa insyn i kundernas 

attityder och köpbeteenden, han definierar marknadsanalys som den systematiska 

design, insamling, analys och rapport av data och fynd relevanta för en specifik 

marknadsföringssituation som företaget står inför. Han påpekar även att 

organisationer normalt spenderar 1-2 procent av sin försäljning på marknadsanalyser. 

Ofta ”outsourcar” man denna aktivitet då den kan vara tidskrävande och kostsam för 

företaget att utföra. Kompetensen finns kanske inte i företaget och då väljer de att 

hyra in ett utomstående konsultföretag istället. 

Baines (2008, s.137) citerar ICC/ESOMAR:s definition. ”Marknadsundersökningar är 

nyckelelement inom hela informations- och marknadsföringsområdet. Den länkar 

samman konsumenten, kunden och allmänheten till marknadsföraren genom 

information vilken används till att identifiera och definiera marknadsförings- 

möjligheter och problem; utveckla, förfina och utvärdera marknadsföringsåtgärder; 

förbättra förståelsen av marknadsföring som en process och på de sätt vilka specifika 

marknadsföringsaktiviteter kan göras mer effektiva.” Benchmarking är till stor hjälp 

för företag att förbättra sin insyn på de aktiviteter de bör förbättra. Ledningen borde 

jämföra sina konkurrenters kostnader och prestationsförmåga med sina egna, 

framförallt med den marknadsledande konkurrenten.(Kotler 2009, s.80) Både Kotler 

och Baines använder sig av en stegmodell för att förklara marknadsanalysprocessen, 

deras modeller skiljer sig inte från varandra för än på sista steget, men det 

fundamentala är det samma. Men denna rapport använder sig av Kotlers sexstegs 

modell.  

1. Definiera problemet och undersökningens mål: det är viktigt för ledningen att 

inte ge ett för brett eller för snävt problem, som marknadsanalytiker ska 

omvandla till en marknadsundersökningsfråga (Baines 2008, s.144). ”Till 

hjälp vid designen av undersökningen borde ledningen klargöra vilka beslut 

den kan möta och sedan jobba baklänges.” (Kotler 2009, s.192)  
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2. Utveckla en undersökningsplan: här utvecklas den mest effektiva planen för 

insamling av nödvändig information och kostnaden för detta. För att designa 

en undersökningsplan måste det tas beslut om datakällor, 

undersökningsmetoder, undersökningsmodeller, urvalsplan och kontakt- 

metoder.”(Kotler 2009, s.192) 

3. Insamling av information, denna fas är oftast dyrast och felrisken är stor, det 

är viktigt att koda och koda om data så att den blir användbar. 

4. Analys av information, analytikerna använder sig av statistiska modeller, 

metoder och spridningsmått för att få ut medelvärden. De testar olika teorier 

och hypoteser ihop för att ta fram antaganden och styrka slutsatsen. Det är här 

processens resultat blir till. 

5. Presentation av relevant resultat för beslut ledningen kommer att möta. 

”Resultatet ska presenteras opartiskt även om klienter är allt mer krävande på 

att resultaten ska vara applicerbara till deras existerande strategier så att det 

blir lättare för ledningen att dra en slutsats av konsekvenserna” (Baines 2008, 

s.207) 

6. Ta beslut, nu ligger beslutet hos ledningen om man ska fullfölja det resultat 

som undersökningsprocessen har som slutsats.  

 

2.3 Analysverktyg  

• PESTLE-analys 

Detta är en analys av de omgivningar som finns externt för företaget och som kan ha 

påverkan för utvecklingen. PESTLE står för: Political, Economical, Sociocultural, 

Technological, Legal, Enviroment. Man söker av marknaden inom dessa områden för 

att se hur omgivningen ser ut, vad som har hänt, vad som kan tänkas hända, vilka 

risker man bör se upp med som kan komplicera den egna verksamheten, och vilka 

fördelar och möjligheter som kan finnas inom områdena.   

• PORTERS 5 FORCES 

Detta är en modell som visar hur attraktiv en bransch är att verka i och den illustrerar 

även hur lönsamheten pressas när det blir påtryckningar från följande fem krafter. 

Krafterna är kunder och leverantörers förhandlingsstyrka, hot av substitut från 
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likvärdiga produkter eller tjänster, hot från kommande eller nyetablerare på 

marknaden och befintliga aktörers påverkan. Med detta vill man synliggöra eventuella 

möjligheter till differentiering och göra organisationen mer medveten. 

• SWOT-analys 

Analysen står för Strengths, Weaknesses (internt och påverkbart i företaget), 

Opportunities, Threats (externt och omöjligt att påverka). De Styrkor och Svagheter 

som kan finnas inom företaget kan till exempel vara personalkompetens, maskiner, 

kunskap i företaget, organisationens likviditet, priser och kvalitet på produkterna 

o.s.v. Möjligheter och Hot som kan finnas externt i företaget skulle exempelvis kunna 

vara konjunkturförändringar, politisk påverkan, kulturer, konkurrenter och ny teknik. 

Detta är en analys som utvärderar och belyser den egna verksamheten för att veta vad 

man har och inte har, hur man står sig i förhållande till konkurrenterna m.m. 

2.4 Relationer 

En omvärldsanalys kan ses som intern kommunikation av extern information för hur 

man samlar in information som kan användas som beslutsunderlag. Inhämtning av 

information sker från bl.a. tidningar, rapporter från företag och information från 

staten. Information som inte finns på papper men som anses lika värdefullt ändå kan 

vara nätverkande/kontakter som kan väntas på eventuell branschmässa, där utbytet av 

information sker på ett mer avslappnat sätt (Baines 2008, s.69). 

Vidare påpekar Evert Gummeson i sin vetenskapliga artikel, ”Practical value of 

adequate marketing management theory” hur viktigt det är med de relationerna 

företagen eller företagarna har med sitt nätverk, att interagera i detta med ett 

kommersiellt syfte i organisationen och på marknaden (2002, s.336). Gummeson 

diskuterar två relationsbegrepp som anses betydelsefulla som kallas för mega- och 

nanorelationer. Med megarelationer menar han de externa relationerna, sådana som 

man tar i beaktande vid en PESTLE- analys. När han diskuterar nanorelationer, talar 

han om de interna relationerna i organisationen, här inkluderas alla led inom nätverket 

som medför värde till produkten eller tjänsten. Sådana aktiviteter som utförs i den 

egna verksamheten, men även de aktiviteter som leverantörer och underleverantörer 

utför. “Detta multi-level tillvägagångssätt i relationsmarknadsföring tillför en 

teoretisk bakgrund till relationer, nätverk och interaktioner” (Gummeson 1999, s.336). 
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Han fortsätter att debattera om att samhället är ett nätverk av relationer, det passar att 

tillägga att det är sunt förnuft att anse att samhället består av diverse relationer mellan 

människor, och att det ligger i vår natur att exploatera och skapa nya bekantskaper för 

egen vinning. Detta styrks med citatet som Gummeson använder sig av: ”det 

grundläggande mönstret i livet är ett nätverksmönster” (Capra 1997, s.290).  

Att skapa sig ett slags förhållande till sina kunder är en stor fördel för företagen. Det 

ökar verksamhetens lönsamhet eftersom trogna kunder tenderar att köpa mer med 

tiden och rekommenderar företaget/produkten/tjänsten till andra. De är också billigare 

att marknadsföra sina budskap till, kanske delvis beroende på att de redan blivit 

övertygade en gång om att dessa varor och tjänster är bra och värda att köpa (Baines 

2008, s.26). Oftast köper kunder heller inte bara en ensam produkt, de söker efter en 

känsla kopplad till produkten de väljer.  

2.5 Företagets storlek har betydelse 

Mindre tillverkande företag har en förmåga att scanna tre viktiga områden i sin 

omvärldsanalys. Kund och konkurrent information, det egna företagets förmåga och 

resurser och leverantörer av fonder och arbetskraft. Att undersöka konkurrenternas 

priser och produktutbud, teknologin de använder, kundernas köpvanor, krav och 

önskemål. Det mindre företaget vill ha kännedom om sin egna finansiella förmåga 

och hur den fördelas. Företaget vill också veta hur de kan få tag i externt kapital, och 

ha kännedom om tillgänglighet av arbetskraft.  

De större företagen anses dock ha större anledning och behov av att göra 

omvärldsanalyser än små företag på hemmamarknaden. Det skulle i så fall bero på att 

en större organisation på marknaden kräver mer orientering av vilka möjligheter som 

finns för eventuell export. Förändringar i teknologi och en större organisation tar 

oftast längre tid på sig att ställa om sin verksamhet och produktion. Mycket av den 

tillgängliga tiden måste läggas på att samla in information, tolka den och fatta beslut. 

Företagen kan ha problem med att hitta den information som är rätt för dem, och 

använda den till ett värdefullt ändamål, att misslyckas med tolkningen innebär oftast 

stora förluster i tid och pengar.  

De små företagen koncentrerar i högre utsträckning sin verksamhet på produktion 

inom tillverkningsindustrin istället för att inhämta information i sin omgivning, och 

tar därför oftast inte del av de nyaste idéerna (Ledning i små företag, 2006, s.76). 
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Företagarna satsar hellre pengar på nya maskiner för att kunna producera mer istället 

för att utveckla kompetensen hos sina medarbetare och personal, som i slutändan kan 

leda till att utvecklingen avstannar (Ylinepää, H. Johansson, B. Johansson, J., 2006 

s.82). Små företag drar oftast det kortaste strået då de får söka sig till marknader som 

oftast är nischade och därmed har det snävaste segmentet, på grund av att de stora 

företagen har mycket mer resurser än de små.  

Marknadsföring skapar ett behov hos människor som gör att vi köper och fortsätter 

köpa vissa varor och tjänster gång på gång, eftersom vi anser oss vara i behov av dem. 

Det är få företag förunnat att ha en produkt eller tjänst som människor inte klarar sig 

utan. När ett företag fortsätter att gå med vinst år efter år kanske de inte känner 

samma behov av att söka efter nya kunder eller fortsätta marknadsföra sig på samma 

sätt som de hade gjort om marknaden inte hade expanderat utan snarare gått ner. Ju 

mer företagen kan få konsumenterna att köpa deras varor och tjänster desto säkrare 

blir de. Om produkten ligger i en automatiskt expanderande marknad, läggs inte så 

mycket kraft på att utveckla produkten. Detta leder delvis till en mer avslappnad 

inställning till hur mycket kraft och arbete de behöver lägga på marknadsaktiviteter 

och analyser (Lewitt 1960, Marketing Myopia s.4). 

Ett sätt att ta reda på hur ett företag skulle stå sig i konkurrensen eller på den nischade 

marknaden skulle kunna innebära att göra en ”Porters five Forces”. På så vis kan det 

göras en utvärdering av nuvarande konkurrenter och nya som kan vara på intågande, 

samt kundernas och leverantörernas förmåga att förhandla till sig konkurrenskraftiga 

priser. Genom att göra en grundlig analys med hjälp av modellen får man en solidare 

grund för ett litet företag och utifrån den kännedomen kunna bruka rätt sorts eller 

tillbörlig strategi för att kunna gå med vinst och inte bara överleva (Reid, G.R. 

Lowell, R. Anderson, M.E. 1993, s.122). 

Information som inhämtas från kunder behöver ofta kompletteras med andra 

informations- och insamlingsmetoder externt och internt, såsom säljstatistik/rapporter, 

analytisk information, SWOT analyser, marknadstrender, kostnader, 

marknadsandelar, köpbeteende m.m. Vare sig informationen tillskansas kontinuerligt 

eller genom samarbete via ad-hoc, är det viktigt att den är aktuell och relevant för att 

marknadsföringens insatser ska bli så riktade som möjligt. (Baines 2008, s.159-160).  
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Ett annat viktigt perspektiv för skillnaden mellan hur stora och små företag styr sina 

marknadsaktiviteter är bl.a. att utgå från två arketyper, analytiskt/rationellt eller 

visionärt/intuitivt beslutsfattande. Stora företag använder sina resurser till det 

analytiska och rationella beslutsfattandet där man metodiskt går igenom alla steg från 

analys av marknaden till insamling och beslutsfattande medan det i små företag i 

större utsträckning används mer visionärt och intuitivt beslutsfattande. En 

småföretagare förmedlar sin vision och mission till de anställda, som istället ständigt 

omprövar sin position (Ylinepää, H. Johansson, B. Johansson, J. 2006, s.131-132). De 

håller en intimare kontakt med omvärlden än ett stort företag, som istället gör 

avancerade bedömningar utifrån viktiga modeller och verktyg. Den sistnämnda 

beslutsfattande typen kallar Henry Mintzberg (1994) själv för den entreprenöriella 

strategin. (Ylinepää, H. Johansson, B. Johansson, J. 2006, s.132) 

2.6 Scenarioplanering 

Att planera för olika förändringar och händelser i ett företag är ett bra sätt att vara 

förberedd och därmed ha större chans att agera när förändringar sker på marknaden. 

Marknadsanalyser försöker till större del samla in information om händelser bakåt i 

tiden, men det är ingen garanti för att det kommer att upprepas i framtiden. 

Marknadsrapporter talar bara om för oss vilka trender och händelser som varit, inte 

vad som komma skall. Metoden att scenarioplanera föddes av Herman Khan under 

1950-talet när USA och Sovjetunionen stod på kant med varandra och risken för ett 

eventuellt kärnvapen krig var möjligt. Man ville helt enkelt gardera sig för framtida 

händelser och vara förberedd på dem (Bains 2008, s.187). För att undersöka möjliga 

scenarion kan man välja ut en grupp av ledare i organisationen som får arbeta i lag, 

och försöka hitta fakta som kan bekräfta eller dementera deras farhågor eller möjliga 

utfall. Till skillnad från marknadsanalyser kan man med scenarioplanering göra en 

form av ”brainstorming”, det behöver inte finnas rim eller reson bakom ett scenario.  

3 Metod 

För att undersöka om små företag arbetar med marknadsanalyser av något slag anses 

det som bäst lämpat att använda kvalitativa djupintervjuer för ändamålet. Med 20 

utvalda företag i hela Sverige oberoende vilken bransch de verkar inom, med mellan 

10 och 49 anställda. För att hitta företag som stämde överens med målet skickade vi 

via e-mail först frågan till ”Småföretagarnas riksorganisation”, om de kunde ge oss 
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kontaktuppgifter till 20 små företag. De hade tyvärr inte de uppgifterna vi sökte men 

de hänvisade till Upplysningscentralen AB (UCAB) istället. UCAB i Stockholm 

tillhandahåller information om bl.a. kreditupplysningar, bolagshandlingar, affärs- och 

marknadsinformation. Vi fick tillbaka en lista med 102 företag att välja mellan. 

Urvalet av vilka 20 företag från listan som kontaktats valdes slumpmässigt ut av oss. 

Vi började längst upp och arbetade oss ner på listan. 

Den ursprungliga urvalsenheten var tjugo företag att föra individuella interjuver med. 

Det visade sig när vi började kontakta företagen att vi ringde under semestertid, vilket 

vi inte tagit med i beräkningen. Vi fick kontakt med 15 av dessa, men endast nio av 

dem lät sig intervjuas. Delvis berodde detta på att vi inte kunde komma i kontakt med 

rätt person att ställa våra frågor till. Den operativa beslutsfattaren ansåg vi som bäst 

lämpad för att svara på frågorna, eftersom det är mest troligt att han/hon har störst 

insikt i verksamheten. Fanns inte den ansvarige på plats valde vi istället att ställa 

frågorna till en ställföreträdande på företaget. Eftersom vi fick ett bortfall av antalet 

svar vi räknade med att få in gjorde vi en bortfallsanalys, som bygger på de som vi 

kom i kontakt med, svarsprocenten på urvalsenheterna är 60 procent. 

Frågorna vi utformat kommer rent hypotetiskt leda till ett svar där företagen antingen 

använder praktiska marknadsanalyser såsom PESTLE, Porters five Forces och SWOT 

eller erfarenhet, hörsägen eller andra metoder för att kunna göra framtida 

marknadsinsatser och bedömningar. Frågorna kommer troligtvis också avslöja om det 

finns dolda sätt att göra marknadsanalyser på, och hur de gör dem. 

Vi har gjort ett frågeformulär innehållande fem frågor (se bilaga. 2), som vi ställt till 

nio olika företag. Vi ansåg att vi skulle få mer korrekta och genomgående svar samt 

en högre svarsfrekvens om vi ringde upp dessa företag istället för att skicka e-mail. 

3.1 Undersökningen 

Under analysen av den insamlade rådata som tillgodosetts genom kvalitativa 

djupintervjuer, har svaren varit vilt spridda i formuleringen, vilket vi var förberedda 

på innan då vi gett utrymme för egentolkning till frågorna. Med vetskapen att 

individer är olika öppna och pratsamma i sin natur. Men det råder ingen tvekan om att 

det finns samband mellan svaren. Av nio respondenter var det fyra som hade en 

person som ansvarade för marknaden, men vad de gjorde för att kontrollera 

marknaden är svårt att tyda då bara ett av dessa företag använde sig av modeller och 
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verktyg för att scanna av marknaden. Just detta företag var det företag med flest 

anställda. Det anses som en resurs- och kostnadsfråga att använda sig av 

marknadsanalytiska verktyg för både företag som har och inte har 

marknadsavdelningar. 

När det kom på tal om man bevakar omgivningen svarade fem av företagen att de 

bevakade sina konkurrenter genom att besöka hemsidor, jämföra priser, reklam och 

prata med kunder för att få positiv och negativ ”feedback”, som kan användas för att 

förändra det som är i behov av förändring och behålla det som fungerar bra. Än en 

gång var det bara ett företag som kollade konkurrenternas bokslut. 

Sju av de tillfrågade företagen anser sig ha kännedom om sina produkter och 

kundsegment, och det genomgående tillvägagångssättet var genom erfarenhet. Två 

företag använder sig av externt företag som utför detta arbete via analyser. Det 

intressanta är att vid frågan om man har någon som ansvarar för marknaden sa ett av 

dessa företag att de hade det, men att inga analyser gjordes och att de visste inte om 

de bevakade marknaden. Alla utom just detta företag ansåg att deras kundbas var 

stark. 

De flesta av de tillfrågade företagen har som ambition att växa men är rädda för att bli 

för stora, de vill ha en långsam och stabil tillväxt eftersom de är oroliga för att det 

annars kan leda till tröga beslut i organisationen. Ett företag påstår att de inte vill växa 

men har gjort detta mot sin egen vilja, deras prioritet är överlevnad och att bibehålla 

det personliga inom organisationen.  

4 Analys 

Många av de intervjuade företagen jobbar inom en nischad marknad som gjort det 

möjligt för dem att skapa och behålla långvariga och hållbara kundrelationer. De har 

inte behov av att använda sig av kunduppsökande strategier i sin marknadsföring, 

eftersom många av dem anser sig få tillräckligt bra reklam genom ”word-of-mouth” 

från deras befintliga kunder. Detta bidrar till att de inte anser sig ha något större 

behov, generellt sett, av att göra några marknadsanalyser. Detta styrks av författarna 

Reid, G.R. Lowell, R. Anderson, M.E. 1993 (s. 122).  
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Små företag verkar också enligt svaren ha svårt för att själva utföra några avancerade 

metoder för marknadsanalyser såsom SWOT och Porter´s five Forces, delvis pågrund 

av att de inte hade tillräckligt med kunskap eller tid för att göra dem. Det krävs tid 

och engagemang för att ta hand om informationen som man samlar in och att tolka 

den till något som kan vara användbart. Det finns en risk för att få för mycket 

information när det görs undersökningar och analyser, som sedan inte tas om hand. 

Företagen blir istället översållade av svårtolkad information som blir liggandes utan 

åtgärd (Kotler 2009, s.192). 

Sådana upplysningar är också en färskvara som oftast inte kan sparas, och blir därför 

ogjort och bortkastat arbete som inte ger någon utdelning. Det kan förklara varför de 

väljer att lagra informationen hos sig själva genom erfarenheter och en nära kontakt 

med kunderna. Evert Gummesons vetenskapliga artikel, ”Practical value of adequate 

marketing management theory”, som beskriver just vikten av relationer samt hur 

mega- och nanobegreppen kan bli ett slags substitut för strategiska marknadsanalyser.  

Detsamma talar Baines om i boken Marketing (s. 69), att det skulle vara lika 

värdefullt att tillskansa sig information som kan användas i strategiskt syfte för 

företaget genom detta sätt att inhämta och analysera information. När organisationen 

inte är större än 10 anställda är det fortfarande möjligt att ha en överblick över 

organisationen och aktiviteterna. För företaget som intervjuades som hade 49 

anställda verkade det vara viktigare att använda sig av modeller och verktyg istället 

för att ha en nära relation med intressenterna i omgivningen (Ylinepää, H. Johansson, 

B. Johansson, J. 2006, s.76).  

Merparten av de intervjuade företagen verkar inte ha någon uttalad generell definition 

som genomsyrar organisationen om hur man ska handskas med kundkontakt, man får 

en känsla att de förlitar sig på ad hoc tillfullo. Grönroos varnar för att påtvingad kund- 

kontakt kan vara kontraproduktiv, men det är fortfarande viktigt att ha ett entydigt 

förhållningssätt till kunden. I ett mindre företag har man oftast kontakt med sina 

medarbetare på en daglig basis, och lär känna varandra på ett personligt plan. Denna 

gemenskap skapar oftast en outtalad vision och mission över hur organisationen skall 

uppfattas av omgivningen. 

Undersökningarna till rapporten påvisar att de är oroliga för tillväxt, expansion kan 

vara nödvändigt för överlevnad i vissa fall. Oron ligger i att expandering kan leda till 
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att gemenskapen förloras och beslut försvåras. Det ligger i människans och samhällets 

natur att utvecklas och då affärsrörelser är delar och egendomar av samhället borde 

det vara naturligt att verksamheten utvecklas. Ett av företagen bekräftar detta i sitt 

svar, som växt mot sin vilja. 

Den övergripande relationen som företagen har till sina kunder, är en stark kundbas 

som utvecklats genom erfarenhet och implementering av social förmåga i ett 

kommersiellt syfte. Detta tyder på ett paradigmskifte från transaktion till relation 

marknadsföring. Man fokuserar på att behålla sin starka kundbas och lägger inte ner 

stora ansträngningar på att attrahera nya kunder. 

Det sker undermedvetna omvärldsanalyser bland företagen. Merparten av dem 

scannar kund och konkurrent information via olika portaler genom att besöka 

konkurrenternas hemsidor, reklam och dess priser. De ber om kundernas 

uppfattningar och råd. Varje företag måste känna till sin finansiella situation om de 

ska överleva. Det leder till att de utför benchmarking medvetet eller omedvetet när de 

scannar konkurrenternas prestationsförmåga och det blir en process som bidrar till ett 

beslutsunderlag. 

Ett svar som upprepades vid frågan om de ansåg det vara nödvändigt för dem att 

använda sig av marknadsanalytiska verktyg, är just kostnaden och resurserna vid 

genomförandet. Företagen är rädda för att problem uppstår när de samlar in data, och 

att de kommer ha svårigheter att koda om denna till användbart ändamål. Istället 

föredrar små företag att investera i nya produktionsmaskiner och dylikt. 

Det återfinns ett samband mellan företagen och det teoretiska gapet. Nästan hälften av 

de tillfrågade företagen har en anställd som ansvarar för marknaden, men bara ett av 

dessa företag använder sig av marknadsanalytiska verktyg. Det är ytterst svårt att 

implementera och skapa ett sammanhang mellan teorier och verklighet. 

5 Slutsats 

Små företag känner en viss oro för att implementera marknadsanalyser som en 

funktion i verksamheten. Detta beror på att de inte har kompetensen och viljan att 

utföra grundliga analyser över sin omgivning, de förlitar sig på ad hoc, lojala kunder 
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och den erfarenhet som finns i företaget, men risken finns att man stannar i 

utvecklingen om inte marknaden scannas av. 

I överlag finns en ambition av att växa, och tillväxt föredras när den går långsamt. 

Rapporten har konstaterat att affärsrörelser är delar och egendomar av samhället de 

befinner sig i. Sverige är känt som ”landet lagom”, det återspeglas också i ”vi vill 

växa men inte för snabbt”. Det finns en rädsla för att livsstilen kan ändras men det 

ligger i vår natur att vilja exploatera nya relationer. Där hamnar vi i en dragkamp med 

förnuftet. Med hjälp av scanning av omgivning och marknad kan företaget reglera sin 

tillväxt till det tempo man trivs i, för med en översikt på vad som pågår kan företaget 

strategiskt placera sig där det passar den egna ambitionen. 

Marknadsföring är komplext och kan ses som ett hav av begrepp som ska länkas 

samman. Men sanningen är den att de flesta av dessa har samma innebörd, men bara i 

olika förpackningar. Ofta sker marknadsundersökningsaktiviteter undermedvetet och 

många aktiviteter behöver inte kosta mycket, som benchmarking. Det faller sig 

naturligt att jämföra sig med sina konkurrenter. Det är tiden som kostar, för att få tag i 

sina konkurrenters bokslut eller ta en närmare titt på deras verksamhet. 

Det finns många avancerade metoder för att få grundlig förståelse i marknaden och 

dess aktiviteter som kan maximera vinsten avsevärt utan större ansträngningar och 

omstruktureringar. Men om företaget inte har kompetens för att genomföra dem på ett 

riktigt sätt, bör konsultfirmor kontaktas. De olika firmorna har ofta specialiserat sig 

för specifika situationer, och det visar sig normalt sett lönsamt att anlita experthjälp.  

6 Diskussion & rekommendationer 

Att jämföra teori med empiri kan vara svårt och komplext. När man har förväntningar 

på ett resultat finns risk för att man ”styr” svaren, för att kunna besvara problemet 

eller det önskade utfallet på undersökningen. Under rapportskrivandet har vi märkt att 

det som teorin beskriver som nödvändigt eller vad företagare borde göra, oftast sker 

intuitivt och inte i samma utsträckning som vi trodde från början. Mycket av 

analyserna på företagen verkar ske utan att de själva tänker på det, eller väljer att kalla 

det för just analys. Det finns många små företag i Sverige och det finns säkert lika 

många sätt att göra marknadsanalyser på som antalet företag. Givetvis finns det en 

akademisk mall för hur man bör gå tillväga för att ta marknadsandelar, höja 
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kundnöjdheten genom mervärde och ”hålla ett öga” på sina konkurrenter, men ”alla 

sätt är bra utom de dåliga”. Något måste företagarna göra rätt eftersom väldigt många 

av dem överlever. 

Vi har via vår enkät undersökt hur företagen egentligen gör för att hålla sig kvar på 

marknaden, och det var långt ifrån alla som använde sig av några avancerade tekniker. 

Trovärdigheten för uppsatsens slutsats kan ha brister och faktorer som blivit 

förbigångna på grund av att företagen inte valt att lämna ut information om sin 

strategi och marknadsanalyser. De kanske inte vill eller vågar ge fullständiga 

uppgifter om hur och vad de använder för analysmetoder med risk för att det är en 

konkurrent som är ute efter informationen. En annan aspekt skulle kunna vara att 

företagarna faktiskt inte är så väldigt insatta i just marknadsföring och 

marknadsanalyser. Deras verksamhet verkar fungera med en stark och stabil kundbas. 

Risk finns att de inte bryr sig om just den delen av att driva företag förrän det går 

dåligt och kanske till och med är för sent. Scenario planering är vanligt hos stora 

företag med mer resurser och större områden. Medans ett litet företag som kanske har 

en mer nischad marknad inte har lika många olika scenarion att planera för. 

Beräkningar, bedömningar och analyser gjordes kanske mest i starten av företaget och 

innan de fått sin egen kundkrets, för att sedan fortsätta i gamla hjulspår. ”Det har 

fungerat förut och fungerar säkert nu också”, har man ju hört mer än en gång. Det 

finns säkert många som inte anser att de behöver ändra på något i verksamheten, vare 

sig produkter, tjänster, segment, utförande eller liknande. Har de en efterfrågad tjänst 

eller produkt kanske det fungerar ändå oavsett tillvägagångssätt, tills en konkurrent 

dyker upp med ett substitut, mervärden eller ett oemotståndligt pris. Vad händer då? 

Stannar några trogna kunder kvar medan merparten passar på att ”fynda”? 

Givetvis kan man rekommendera att på kontinuerlig basis utföra marknadsanalyser av 

något slag. Det skapar rum för reflektion över företagets situation och dess 

förhållande till den omkringliggande världen. Samtidigt som det kan krävas tid, 

pengar och resurser på personalsidan för att få utrymme att göra dem. Ska man välja 

mellan pest eller kolera? Är man beredd att satsa för att förhoppningsvis få någon 

form av avkastning? Den kanske inte dyker upp nu eller om två år, men information 

om omvärlden borde värderas högt eftersom den i allra högsta grad påverkar 

nuvarande och kommande marknadsinsatser. Företagen verkar tycka att det kostar 

mer än det smakar.
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7 Bilagor 

7.1  Bilaga 1  

Individuella reflektioner 

7.1.1 Melissa Fribergh 

I början av vårt examensarbete ville vi använda oss av ett företag eftersom vi ansåg att 

en koppling till verkligheten i form av ett ”case” kunde ge oss en större inblick i vad 

som händer och sker i företagen på riktigt. Vi insåg ganska fort att det skulle bli 

problem eftersom man ska hålla en akademisk vinkel i undersökningen, men ansåg 

ändå att det kunde vara värdefullt att ha en slags referens till undersökningen. Vi 

försökte vända och vrida på problemformuleringen och problemställningen för att 

hitta en väg att göra arbetet både akademisk men ändå göra undersökningen med 

koppling till ett företag.  

Vi gav upp idén med att använda företaget, och gjorde om hela 

problemformuleringen. Det gjorde det hela mycket lättare. Men när vi väl hade valt 

att ”skrota” den första idén, hade tiden runnit iväg och vi fick det hett om öronen för 

att hinna med. Det predikades en hel del om hur viktigt det är med en bra 

problemformulering och hur man ska skriva en sådan, men det är verkligen inte lätt 

att göra den intressant att undersöka och läsa.  

Jag kan tycka att det gärna blir upprepningar när man skriver de olika delarna i 

rapporten eftersom man ska vara så tydlig i allt man skriver, och att hålla kvar den 

röda tråden samtidigt som man ska ”tratta ner” gör att det känns som om man trasslar 

in sig ibland. Såhär i efterhand är jag osäker på om vi verkligen kom fram till något 

svar i undersökningen, men svaret var (även om det kan verka oklart) att det inte finns 

något rätt eller fel och att det går lika bra att använda sig av sitt nätverk och hålla 

ögonen på de närmsta konkurrenterna. Att läsa vetenskapliga artiklar på engelska är 

rena sömnpillret även om de är intressanta, och vi har kämpat med att hitta några som 

passar. Men jag är nöjd med de vi valde ut och använt i vårt arbete. 

Att hitta teori till ämnet var en utmaning, och för mig har det varit bra att lära mig hur 

man hela tiden måste referera till de påståenden man gör i texten. Att väga för och 

emot och att inte skriva något man inte har belägg för gör att en text blir mer pålitlig 
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för läsaren. Givetvis finns det utrymme för varje författare att tolka texten man läser 

som man vill, och då kan det ge möjlighet till egna reflektioner senare.  

Ett examensarbete är (och ska väl vara) svårt, eftersom man ska gå så metodiskt 

tillväga. Som person är jag inte speciellt metodisk av mig så det var såklart en bra 

erfarenhet att verkligen arbeta strategiskt från början till slut. Samarbetet mellan mig 

och Henning Comé tycker jag har fungerat bra, och vi har kompletterat varandra i 

mångt och mycket. Vi bor inte i samma stad och vi har istället fått träffas på skolan i 

Göteborg, pratat mycket i telefon och via webben. Även om det är skönt att ha någon 

att diskutera med och bolla idéer med är det inte alltid lätt att komma överens. Man 

har olika förväntningar, funderingar och perspektiv på det mesta, men vi har 

kompromissat och varit överens i det vi har gjort ändå. Jag anser att vi har haft en 

jämn arbetsfördelning under tiden för examensarbetet, och vi har inte varit rädda för 

att kritisera eller berömma varandra när något varit bra eller dåligt. 

7.1.2 Henning Comé 

Arbetet har varit en klurig process, med mycket fakta att välja mellan och med två 

olika viljor har det varit svårt att komma överens om vad som är relevant fakta till 

uppsatsens ändamål. Men det har varit väldigt utvecklande för mig att man väljer sitt 

undersökningsobjekt och hur man ska gå tillväga för att få svar på det vi ville 

undersöka. 

Problemformuleringen är något vi har kämpat med och vi har bytt många gånger och 

även börjat om på uppsatsen från scratch. Vi hade redan en klar vision att vi ville se 

hur marknadsanalyser används i företag, kanske beror det på att vi hade denna så klart 

för oss att vi hade svårt att göra en bra problemformulering.  

 Det har varit svårt att ha ett fackmannamässigt förhållningssätt genom arbetets gång 

och att inte skriva för mycket faktabaserande kunskap speciellt i den teoretiska 

referensramen då vi skrivit tidigare kända metoder och använt oss av forskningar på 

ämnet har det varit svårt att skriva med egna ord och jag vet inte riktigt om jag citerat 

för mycket. 

Det har varit ytterst lärorikt att söka i databanker efter vetenskapliga artiklar och i 

böckerna för att hitta modeller, teorier och texter som tar upp vårt problem som vi 

sökt att svara på. Framförallt att sammankoppla dessa och hitta stödjande fakta mellan 
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författarnas teorier. Det är alltid lättare att sammankoppla när de tycker lika än att 

hitta ett sätt att kritisera erkända teorier. 

Vår metod har inte varit särskilt avancerad men det har varit tidskrävande insamling 

av information och att sammanlänka och koda om svaren vi fick av företagen till 

rapportens ändamål var en dryg process. 

Vi lyckades bra med att få fram teorier för vårt ändamål, jag tycker vi lyckats koppla 

ihop teorin med empirin relativt bra i analysen. Vi har inte direkt kommit fram till 

någon banbrytande fakta om hur små företag borde använda sig av marknadsanalyser. 

Vi har kanske inte riktigt heller svarat på problemet. Men om någon skulle göra en 

liknande undersökning är jag säker på att utfallet om hur de använder sig av 

marknadsanalyser skulle bli detsamma. 

Vår arbetsfördelning har varit jämn och vi har båda skrivit i ungefär alla stycken och 

byggt på varandras texter. Vi har suttit på två olika orter jag i Göteborg och Melissa i 

Skövde, men vi har haft kontinuerlig kontakt via telefon och suttit och diskuterat våra 

idéer och funderingar för att säkerställa att vi har varit på samma bana, och gått 

igenom det vi skrivit tillsammans och gett bra och dålig kritik till varandra. 

Det har varit svårt att samarbeta på detta sätt men mycket utvecklande och jag tycker 

att vi har en sammanhängande text med en röd tråd. 
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7.2 Bilaga 2 

7.2.1 Frågor 

1. Har ni någon på företaget som ansvarar för marknaden? 

Ja: Arbetar denne med marknadsanalyser på kontinuerlig basis?           

Ja: Vilka modeller och verktyg används? 

Nej: Anser ni det nödvändigt med marknadsanalyser för er? 

Nej: Varför? 

Ja: Beror det på att ni inte har kunskapen själva i företaget, eller är det en 

kostnadsfråga? 

2. Bevakar ni konkurrenter eller händelser rörande organisationen på annat sätt? 

Ja: Vilket tillvägagångssätt har ni då? 

Nej:  

3. Har ni kännedom om företagets produkter/tjänsters segment/kundgrupp? 

Ja: Hur har ni gått tillväga för att ta reda på den? 

Nej: Anser ni att ni är i behov av större kännedom? 

Ja: Skulle hjälp av en konsult vara aktuellt? 

4. Anser ni att er kundbas är stark/stabil? 

5. Har ni behov av att växa? 

7.2.2 Svar 

Fråga 1 

Företag 1: Ingen ansvarar för marknaden på företaget, och anser inte att behovet finns 

p.g.a. tidigare erfarenhet och bra kontakter och kunder 

Företag 2: ingen ansvarar för marknaden, (fanns ingen speciell anledning till det) 
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Företag 3: Ja det finns en ansvarig, men visste inte om det användes några speciella 

verktyg 

Företag 4: Ja det finns någon på företaget som ansvarar för marknaden men inga 

speciella verktyg eller metoder användes för att göra marknadsanalyser eftersom det 

var en kostnadsfråga 

Företag 5: Ingen fanns som var ansvarig för marknaden och de ansåg det inte 

nödvändigt eftersom jobben har kommit in ändå, i början var de mer måna om att 

scanna av marknaden och kunder men nu var det inte nödvändigt. Kunderna 

marknadsför företaget. 

Företag 6: Ingen som ansvarar för marknaden, och inga analyser sker i skrift utan 

använder sig av vad de hör och ser av andra 

Företag 7: Ja någon ansvarar för marknaden, modeller och verktyg som används görs 

i samråd med styrelse bl.a. SWOT, mål, budget, konkurrensanalys 

Företag 8: Ja någon ansvarar för marknaden, inga speciella verktyg används, dels 

p.g.a. de inte tycker att det behövs och för att de inte har resurser och kunskapen 

Företag 9: Ingen ansvarar för marknaden, och de anser inte att det behövs eftersom de 

får kunder ändå och haft det under ca 10 år 

Fråga 2 

Företag 1: Nej ingen bevakning,  

Företag 2: Ja, genom att hålla koll på andras priser 

Företag 3: Ja, genom punktkontroll, via Web och tidning 

Företag 4: Vet ej 

Företag 5: Nej förutom offentliga upphandlingar så läser de avtalen (Boxholm 

tandteknik) 

Företag 6: Ja, bokslut, konkurrenters reklam 

Företag 7: Nej 
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Företag 8: Ja, genom ad-hoc (samarbete) 

Företag 9: Ja, kollar Web och jämför 

Fråga 3 

Företag 1: Nej ingen kännedom och anser inte de behöver det heller 

Företag 2: Ja, genom erfarenhet och är inte behov av ngn konsult 

Företag 3: Ja, Närhet till kunderna och det finna bara två stora tillverkare och de 

samarbetar med andra, de är inte i behov av konsult 

Företag 4: Ja, genom analyser via externt företag 

Företag 5: Ja, bred kundgrupp alla behöver deras produkter/tjänst (Boxholm 

tandteknik), verksamheten är inte nischad 

Företag 6: Ja, men ej genom analys utan erfarenhet och befintliga kunder 

Företag 7: Ja, men deras verksamhet är ingen uppsökande verksamhet,  

Företag 8: Nej och de visste inte om de skulle behöva konsult 

Företag 9: Ja, gör uppföljningar och har kundnyttoprodukter, frågar sina kunder och 

gör marknadsundersökningar, konsult används redan 

Fråga 4 

Företag 1: Ja 

Företag 2: Ja 

Företag 3: Ja 

Företag 4: Den skiftar, nej 

Företag 5: Ja, de är inte beroende av en stor kund 

Företag 6: Ja 

Företag 7: Ja, stark 

Företag 8: Ja 
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Företag 9: Ja 

Fråga 5 

Företag 1: Nej 

Företag 2: Ja de vill utvecklas i ett litet samhälle och eventuellt ta över konkurrenter 

Företag 3: Nej 

Företag 4: De ökar varje år 

Företag 5: Nej de har vuxit mot sin vilja, de vill bara kunna försörja sig och hålla det 

på en personlig nivå 

Företag 6: Ja 

Företag 7: Ja men långsamt för att minska risken för växtvärk och att inte hänga med  

Företag 8: Ja det är ett mål 

Företag 9: Bara lite, vill inte bli för stora, vill fortfarande kunna ha snabba beslut, 

lugn och ro med personal och hålla god kvalitet. 
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7.3 Bilaga 3 

7.3.1 Elektroservice Stig Eskilson AB  

Detta är en elektromekanisk verkstad som grundades 1969, som i nuläget har 14 

anställda i företaget och jobbar med försäljning av kompletta drivsystem, eller de 

komponenter som ingår. Arbetet sker med kvalitetsprodukter från marknadsledande 

leverantörer inom följande produktområden: Elmotorer, frekvensomriktare, 

servo/linjärdrifter, mjukstartare, pumpar, kuggväxelmotorer, transmissioner, svetsar 

och elverk. Företaget vill ha ett brett lager av industrikomponenter och kompetent 

service för att de snabbt ska kunna hjälpa kunden att lösa problem. De erbjuder också 

jourverksamhet för att öka servicegraden för sina kunder. Deras omsättning är 

35 773 000 kr (2008). 

http://www.elektrikerlistan.se/c/elektroservice-stig-eskilson-ab/1380294 

http://www.foretagsfakta.se/Eksj%C3%B6/Elektroservice_Stig_Eskilsson_AB/10218

03 

7.3.2 Järnia-Hultsfred Järnvaruaffär 

Järnia är en rikstäckande kedja med cirka 80 butiker spridda över landet, från norr till 

söder. Varumärket har funnits i mer än 40 år, och är ett välkänt varumärke för de 

flesta. Företaget är en fackhandlare inom områden som: Verktyg, Trädgård och 

Hushåll. Järniakedjan ägs till 52 procent av landets handlare, resterande 48 procent 

äger Jernia A/S i Norge. På så vis kan varje enskild butik dra nytta av bl.a. 

skalfördelar vid inköp och utveckling av nya gemensamma kassasystem. Butiken i 

Hultsfred har 10-19 anställds och en omsättning på 29 207 000 kr (2008). 

http://www.i-hultsfred.se/f/183238 

http://www.jarnia.se 

7.3.3 Transtronic AB 

Företaget grundades 1972 och har 13 anställda i Köping i Sverige. De tillverkar 

riktinstrument till bergsborrningar, samt konstruerar och tillverkar elektroniska mät- 

och styrsystem. Transtronic är specialiserade på system och sensorer för kraftig yttre 

miljöpåverkan och deras instrument, sensorer, kablar och lådor är tillverkade för att 
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tåla hantering av chock, vatten och vibrationer. Under 2008 omsatte företaget 

32 090 000 kr. 

http://transtronic.se.loopiadns.com/about 

http://www.foretagsfakta.se/K%C3%B6ping/Transtronic_AB/987214 

7.3.4 Allbildelar i Huddinge 

Demonterar över 4 000 bilar per år, och etablerades 1964. Sedan dess har 

verksamheten varit kvar inom familjen. I nuläget är de 28 anställda, och har en 

modern däckverkstad med både nytt och begagnat. Personalen är den viktigaste 

tillgången, och det satsas på vidareutbildning för att möta externa krav. Omsättningen 

låg på 1 400 000 kr (2008). 

Det sker ett intensivt arbete med att utveckla och ändra arbetsrutiner, lokaler och 

mark för att möta alla krav från myndigheter, kunder och leverantörer.  Det finns 

också ett samarbete med bilproducenter, försäkringsbolag, stat och kommun. 

Företaget är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och 9001. 

 http://www.allbildelar.se/begagnade-bildelar/ 

http://www.foretagsfakta.se/K%C3%B6ping/Transtronic_AB/987214#what=allbildel

ar&where=huddinge 

7.3.5 Boxholms Tandteknik 

Tillverkningen av och kunskapen om tandtekniska produkter har en lång tradition i 

Boxholm. Tack vare lång erfarenhet och stor yrkesskicklighet är de specialister på 

apnéskenor, ortodonti (tandreglering) och olika typer av bettskenor. 

Boxholm Tandteknik startade 1996 och har sedan dess satsat på utveckling och 

expansion. Nya produkter, rejält utökad personalstyrka och större lokaler har blivit 

följden av att fler tandläkare och landsting börjat använda deras produkter och 

tjänster. Omsättningen låg på 7 397 000 kr, och har 10 anställda (2008) 

Produkterna håller hög kvalitet, framför allt tack vare personalens kompetens, men 

också tack vare kontinuerligt förbättringsarbete. Företaget har även ett eget 

laboratorium som de 1998 fick kvalitetssäkrat, som skapat en efterfrågad status. Även 

om de redan har en högt tekniskt utvecklad verksamhet siktar de fortfarande mot vissa 
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mål att jobba mot, såsom kvalitet, service och miljöarbete. Produktutveckling och ny 

teknik är ständigt aktuellt och det arbetas aktivt för att fortsätta utvecklas genom nära 

samarbete med flera specialisttandläkare samt genom deltagande i kurser, mässor och 

konferenser.  

http://www.boxholm-tandteknik.se/omoss.html 

http://www.121.nu/onetoone/foretag/boxholm-tandteknik-aktiebolag-4AF7/ekonomi 

7.3.6 Linköpings stämpelfabrik 

De har över 45 års erfarenhet och stort kunnande inom branschen, och kan därför ge 

bra service till sina kunder. Inom deras område för stämplar ingår bl.a. 

kontorsstämplar, dekaler, etiketter, flaggor, skyltar och profilprodukter. 

Marknadsföringen sker genom branschens största postorderkatalog och via hemsidan, 

där kunderna själva kan lägga sin beställning. Tillverkningen av produkterna sker 

med moderna metoder. De erbjuder högsta kvalitet till bra priser och med snabba 

leveranser. Deras omsättning låg på 19 142 000 kr (2008), och har 10-19 anställda. 

http://www.stampelfabriken.se/index.php?option=com_content&view=article&id=51

&Itemid=59&lang=sv 

http://www.foretagsfakta.se/Link%C3%B6ping/Link%C3%B6pings_St%C3%A4mpe

lfabrik_AB/975431 

7.3.7 Carryline AB 

Verksamheten startades 1963 av Ulf Henrikson som tidigare jobbat som 

konsult/teknisk chef för frågor kring materialhantering. Han blev den förste i världen 

med idén att byta ut transportörer i stål mot aluminiumskenor med en plastkedja i. 

Tillverkningen tog fart under 70-talet i Kungälv. Senare upptäcktes systemet av SKF 

som såg fördelarna med att använda transportörer för produkter mellan maskinerna i 

fabriken. 

Fram till 90-talet var tillverkningen inriktad på specialtillverkade transportörsystem, 

men i mitten av 90-talet renodlades produktionen mot enbart transportörer, och 

tillverkningen 10-dubblades fram till 2006. Omsättningen för företaget ligger på 

40 409 000 kr (2008), och har 20-49 anställda. 

http://www.carryline.se/site/se/pages/foretaget_3 
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http://www.foretagsfakta.se/Kung%C3%A4lv/Carryline_AB/974979 

7.3.8 Medicago AB 

Medicago startades 1995 och är ett privatägt företag i Uppsala som erbjuder produkter 

och tjänster till både företag och forskningsinstitutioner inom områdena för biologi, 

bioteknik- och farmaci. De är specialiserade inom design, utveckling och tillverkning 

av forsknings reagenser, lektiner, bioaktiva proteiner samt biokemiska och 

diagnostiska kit, både i standardutförande och i bulk. 

Eftersom de har bred kompetens inom teknik, projektledning och produktutveckling 

kan de erbjuda skräddarsydda lösningar för kunden. De har växt framgångsrikt under 

de senaste åren, och utökat sin produktportfölj för att kunna möta nya behov och 

marknader. I takt med att företaget fortsätter att växa så utökas även närvaron på de 

utländska marknaderna. Det finns 14 lokala säljagenter för deras 

standardproduktsortiment i 14 olika länder där målet är att nå ännu flera. Deras 

omsättning ligger på 19 297 000 kr (2008), och har 20-49 anställda. 

http://www.medicago.se/sv/om-oss 

http://www.foretagsfakta.se/Uppsala/Medicago_AB/1064105 

7.3.9 Pdata AB 

Pdata AB startade för snart 30 år sedan i Malmö och är ett renodlat 

programutvecklingsföretag som utvecklar produkter för vanliga användare. De har ett 

nära samarbete med ett par större företag, och är med från idéstadiet och sedan 

huvudsakligen står för systemering och programutveckling. Användbarhet, enkelhet 

och hög kvalitet är kännetecknande för våra produkter. 

De har utvecklat flera framgångsrika program, på senare tid program för 

skatteberäkningar, ekonomiprogram, webbapplikationer och appar till iPhone. 

Företaget är en av huvudleverantörerna till börsnoterade programföretaget Visma 

Spcs AB och har utvecklat ett par av deras mest populära och pressrosade 

applikationer. Företagets omsättning är 11 639 000 kr (2008), och har enligt företaget 

vi fick uppgifterna från 15 anställda. 

http://www.pdata.se/ 
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http://www.ratsit.se/5565156196 

 


