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A B S T R A C T  

This Master thesis was written in collaboration with the Kalmar-based consulting company Sederkvist 
Kommunikation. The purpose was to explore the market potential for Sederkvist Kommunikations 
new software Bellman Marketing. Based on these results a launch plan was created and advoice were 
given to Sederkvist Kommunikation as to how their new administrative tool could be introduced on 
the market. Data were collected through semi-structured telephone interviews. The population was 
Swedish so called Gazelle-companies (growth-companies listed yearly by the business newspaper 
Dagens Industri) and totally 27 units were examined. Analysis indicated that there was a relatively 
large market potential for Bellman Marketing among Swedish fast-growing companies. The market 
does however not perceive a need for the software at this point, thus this need has to be pointed out 
first by Sederkvist Kommunikation. By effective market segmentation and with messages suited for 
target customers, the launch of Bellman Marketing can be successful.  
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Syfte 
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1  I N L E D N I N G  

etta kapitel är en inledning till uppsatsen. Här ges en kort bakgrund till varför studien 

genomförts, en formulering av problemet samt en presentation av syftet med hela arbetet. 

Vidare slås frågeställningarna fast och uppsatsens målgrupp definieras. Slutligen ges även en kort 

överblick av uppsatsens disposition. 

1.1 BAKGRUNDSBESKRIVNING 

Denna studie är genomförd på uppdrag av Pelle Sederkvist (hädanefter enbart Pelle) från Sederkvist 

Kommunikation AB (hädanefter enbart Sederkvist Kommunikation) för att bidra med en blick utifrån 

på olika problemställningar vad gäller företagets nyutvecklade och innovativa mjukvara Bellman 

Marknadsföring. 

 

1.1.1 Idén  
Pelle är en entreprenör i den sanna bemärkelsen. Han har stort engagemang i allt han gör och är inte 

rädd att undersöka en möjlighet då han ser den. Han startade 2004 företaget Sederkvist 

Kommunikation i Kalmar. Företaget är en konsultverksamhet inom marknadskommunikation med 

affärsidén att vara en oberoende, flexibel marknadsavdelning som tillför kunskap, struktur och 

koordination inom marknadskommunikation. Detta innebär att företaget fungerar som ett oberoende 

stöd och rådgivare till VD, marknadschef och övrig personal i så väl interna som externa frågor då det 

gäller kommunikation. Enligt Pelles erfarenhet är det vanligt att man på små och medelstora företag 

inte sköter sin marknadskommunikation särskilt väl. Det är vanligt att marknadskommunikationen på 

denna typ av företag får låg prioritet och att de har svårt att strukturera den. Man saknar en 

marknadsavdelning och ansvaret hamnar kanske på VD eller en försäljningschef med titeln 

marknadschef. Pelle menar att det därmed är vanligt att man hamnar i knäet på någon leverantör, till 

exempel en reklambyrå. Hogarth-Scott et al. (1996) betonar vikten av att även mindre företag, och inte 

bara stora organisationer, marknadsplanerar minst var tredje månad med en nulägesanalys, mål samt 

strategier. De påpekar även vikten av grundläggande kunskaper inom marknadsföring för företag som 

vill växa. På Sederkvist Kommunikation har man, för att hjälpa och vägleda sina kunder, utvecklat en 

aktivitetsplan som ger dem en bättre kontroll över sina marknadskommunikativa projekt. Med denna 

får kunderna även kontroll över budget, utfall, redovisning samt projektansvar.  

 

Sederkvist Kommunikations kunder har emellertid börjat efterfråga en mer utvecklad aktivitetsplan 

där man exempelvis kan få kontosummering samt kan skriva ut Ganttscheman över aktiviteterna. Ur 

dessa efterfrågningar föddes idén till det administrativa verktyget Bellman Marknadsföring.   

D 
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1.1.2 Idéutvecklingen 
Bellman Marknadsföring är en helt ny typ av mjukvara som tillför dess användare inspiration, struktur 

och kontroll i arbetet med marknadsföring. Det är ett hjälpmedel som ska hjälpa organisationer att 

planera, dokumentera samt visualisera sina marknadskommunikativa åtgärder. Som sagt föddes idén 

till innovationen bland Sederkvist Kommunikations kunder och Pelle var lyhörd, varpå entreprenören 

såg en möjlighet och genast startade utvecklingsprocessen av den nya mjukvaran. 

 

I denna process har Pelle gjort mycket själv vad gäller innehåll men till sin hjälp har han även haft tre 

olika fokusgrupper. Den första fokusgruppen bestod av representanter ur högskolevärlden och dessa 

var de första som fick prova mjukvaran. Efter dessa följde en fokusgrupp med representanter från 

reklam- och mediebranschen samt en fokusgrupp med representanter från olika potentiella 

målgrupper. Alla de tre fokusgrupperna fick prova mjukvaran för att sedan deltaga i en 

gruppdiskussion kring mjukvarans egenskaper och olika delar. En sammanfattning av resultaten från 

dessa fokusgrupper kan studeras i Figur 1. 

 Fokusgrupp 1 Fokusgrupp 2 Fokusgrupp 3 
Konkurrens Aldrig sett liknande 

produkt 
Aldrig sett liknande 
produkt 

Aldrig sett liknande 
produkt 

Marknadspotential Tror att det finns en 
marknad 

Tror att det finns en 
marknad 

Tror att det finns en 
marknad, men behovet 
måste skapas först 

Målgrupp Offentlig sektor 
Medelstora företag 

Offentlig sektor 
Små- & Medelstora 
företag 

Offentlig sektor 
Medelstora företag 

Affärsmodell Produktlicens 
Utbildning 
Service & support 

Produktlicens 
Service & Support 

Produktlicens 
Utbildning 
Service & Support 

Användarvänlighet Lätt att lära sig 
Enkelt att använda 

Enkelt att använda Mycket bra (snitt 8/10) 

Formgivning & Design Fungerar Föredrar ett kvalitativare 
gränssnitt 

Som förväntat 
Som ”alla andra” 
administrativa verktyg 
Bättre om formgivningen 
stack ut lite 

Kommunikations-
kanaler 

Marknadsföreningar 
Marknadsförings-
utbildningar 
Tidskrifter 

Arbeta initialt med 
ambassadörer 

- 

Pris - - Representanter från 
näringslivet är beredda 
att betala ett högre pris 
än representanter från 
offentlig sektor 

Övrigt Anpassning efter typ av 
företag 
Är rädda att mjukvaran 
hjälper användaren för 
lite 

Anpassning efter typ av 
företag 
Levereras med 
referensfall 
Utförligt hjälpavsnitt med 
FAQ 

En framtida server-
version är ett måste 
Dåligt att koppling till 
ekonomisystem ej är 
möjligt 

Figur 1 – Sammanfattning av resultaten från fokusgrupperna 
 

Som kan studeras i Figur 1 har ingen av de tre fokusgrupperna sett en produkt liknande Bellman 

Marknadsföring tidigare, vilket tyder på att det inte heller finns någon liknande eller direkt 
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konkurrerande produkt. Alla tre fokusgrupperna är även översens om att det finns en marknad för 

produkten och ser framförallt medelstora företag och offentlig sektor som potentiella användare. 

Vidare anser fokusgrupperna att användarvänligheten är mycket hög i mjukvaran, men att gränssnitt 

och formgivning kunde ha varit mer kvalitativa. De menar också att det i produktlicensen bör ingå ett 

serviceavtal med installation, utbildning och support. De tror även att information om mjukvaran 

fördelaktigt kan kommuniceras genom marknadsföreningar, marknadsföringsutbildningar, tidskrifter, 

samt ambassadörer. Övriga intressanta åsikter som framkommit genom de tre fokusgruppsmötena är 

att en anpassning av mjukvaran efter typen av användande företag vore att föredra. Exempelvis en 

version för medelstora företag, en annan för stora företag, samt ytterligare en annan för organisationer 

inom offentlig sektor. Vissa av medlemmarna har uttryckt sin oro över att mjukvaran eventuellt 

hjälper användaren för lite samt att de tycker att det är mindre bra att det inte är möjligt med en 

koppling till användarens ekonomisystem. Fokusgruppsmedlemmarna anser slutligen också att en 

framtida serverversion av mjukvaran är ett måste, att den bör levereras med ett referensfall samt att ett 

utförligt FAQ-avsnitt vore bra då detta skulle spara ett stort antal supportsamtal. 

 

1.2 INNOVATIONEN 

1.2.1 Produkten 
Enligt Pelle är Bellman Marknadsföring en mjukvara som hjälper företag att få bättre kontroll över sin 

marknadskommunikation och en översikt av alla de möjligheter som finns inom marknads-

kommunikation. Det är en administrativ lösning för planering av marknadsaktiviteter. Mjukvarans 

egenskaper är att den är verklighetsbaserad, lärande, anpassad, enkel samt internationell. 

 

Vidare påpekar Pelle att Bellman Marknadsföring bygger på de fem verktygen inom promotion; 

annonsering, Public Relations, Sales Promotion, direktreklam samt personlig försäljning. Till dessa 

har man sedermera adderat ett sjätte verktyg, nämligen relationsmarknadsföring. 

 

Pelle berättar också att Bellman Marknadsföring grundar sig på ungefär 110 olika marknads-

kommunikativa artiklar med förklaringar på vad dessa innebär och vilka verktyg de tillhör. Med hjälp 

av mjukvaran kan man enkelt göra en marknadsplan med produkter, marknader, målgrupper, mål samt 

strategier. Efter detta gör man avancerade aktivitetsplaner för var och en av de marknads-

kommunikativa aktiviteter man planerat. Man väljer sedermera inriktning, verktyg och artikel, samt 

skapar aktiviteter och enheter. Att arbeta med inriktning innebär att man separerar aktivitetsplanen i 

flera större projekt, produktgrupper, kampanjer, affärsområden eller enheter. Vidare håller Pelle fram 

ett exempel om ett företag som planerar att delta på en möbelmässa. Verktyget blir då 
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relationsmarknadsföring, artikeln blir mässa, aktiviteten blir möbelmässa, och slutligen blir enheterna 

bland annat inbjudan, mässmonter, samt kläder. 

 

Med Bellman Marknadsföring kan användaren också enkelt göra PDF-utskrifter för redovisning så väl 

internt som externt. Det finns även möjlighet att skapa generella och detaljerade Ganttscheman. 

Mjukvaran lagrar också historiken varpå man kan göra tillbakablickar på marknadskommunikativa 

aktiviteter från tidigare år. 

 

Pelle slår slutligen fast att affärsmodellen för Bellman Marknadsföring kommer se ut som sådan att 

kunden betalar en licenskostnad per användare och en årlig serviceavgift. I denna serviceavgift 

innefattas mervärden som uppdateringar, service samt support. Det finns även möjlighet att få 

utbildning, vilket är ett extra tillval och en separat kostnad. 

 

1.2.2 Mjukvaran 
Mjukvaran Bellman Marknadsföring är programmerad av Kalmarföretaget CRL. Detta är ett konsult- 

och utvecklingsföretag inom system- och mjukvaruutveckling för trådlös datakommunikation och 

nätverkskommunikation. CRL:s huvudsakliga verksamheter är utveckling av programvara inom 

telekommunikation, nätverksteknologier och informationssystem (www.crl.se). 

 

Pelle hänvisar till CRL då han påpekar att mjukvaran Bellman Marknadsföring är utvecklad i Java, 

vilket innebär att den är kompatibel med alla typer av operativsystem samt att den fungerar vare sig 

man arbetar i PC- eller Mac-miljö. Pelle menar också att användarvänligheten i Bellman 

Marknadsföring är mycket hög och enkelhet är något man fokuserat på i utvecklingsfasen. Detta 

bekräftas även av de tre fokusgrupperna som alla ger mjukvarans användarvänlighet mycket höga 

betyg. 

 

Slutligen tar Pelle upp Bellman Marknadsförings design, formgivning, samt gränssnitt. De 

Betaversioner som fokusgrupperna testat har haft ett Windows-baserat gränssnitt och formgivning. 

Detta har fått relativt svalt mottagande av medlemmarna i fokusgrupperna, som efterfrågat ett mer 

kvalitativt gränssnitt då de tyckt att programmet ser ut som alla andra administrativa verktyg. Pelle har 

därför valt att Bellman Marknadsföring ska lanseras med en ny design framtagen av Kalmarföretaget 

Wilson Productions, som ska sticka ut lite mer och kanske även ge en marknadskommunikativ fördel. 
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1.3 PROBLEMDISKUSSION 

Bellman Marknadsföring är en ny typ av administrativt verktyg för organisationer som vill få en ökad 

kontroll och struktur över sina marknadskommunikativa aktiviteter. Eftersom det är en innovation det 

är tal om är det från Sederkvist Kommunikations sida av största intresse att marknadspotentialen för 

denna mjukvara undersöks. Detta då man vill få en bild av var på marknaden behovet finns, vem som 

är kunden, hur denna kund beter sig samt hur man når denna kund. 

 

Vidare ligger det även i Sederkvist Kommunikations intresse att få förslag på hur en lanseringsplan 

bör se ut för Bellman Marknadsföring. Lanseringsplan är i det här fallet ungefär det samma som en 

marknadsplan. En marknadsplans innehåll kan variera, men de delar som är gemensamma, och således 

även mest vitala, för de olika varianterna (Armstrong och Kotler, 2008) är nulägesanalys, beskrivning 

av målgrupper och marknad, marknadssmål samt marknadsstrategi. En nulägesanalys genomfördes 

redan i förstudien för att få en övergripande bild av mjukvaran. Denna gjordes med metoden SWOT 

för att se de interna styrkorna och svagheterna med Bellman Marknadsföring samt de externa 

möjligheterna och hoten (se Bilaga A). Rapportens analys och slutsatser kommer dock att riktas mot 

marknad, målgrupp, mål och strategier för lanseringen av mjukvaran.  

 

Undersökningen av marknadspotentialen för Bellman Marknadsföring är avgränsad att endast 

undersöka svenska tillväxtföretag på Dagens Industris Gasellista. Huruvida dessa kan tänkas vara 

representativa för alla svenska företag kan inte säkerställas men bidraget är ändå intressant eftersom 

företag på Gasellistan fungerar som opinionsbildare och förebilder. 

 

Avgränsningar har också gjorts i den teoretiska referensramen, främst på grund av tidsbrist och 

arbetets begränsade omfattning. Begreppet timing, som har med lanseringsteori att göra, har helt 

förbisetts. Detta eftersom lanseringstidpunkten för Bellman Marknadsföring redan var fastslagen då 

denna studie påbörjades. Vidare har även begrepp som varumärke och image endast nämnts i 

förbifarten. Detta eftersom dessa är mycket komplexa begrepp som framförallt syftar till mer 

långsiktighet och därför inte hör hemma i introduktionsfasen. Slutligen har inte heller nätverksteori 

och businessrelationer behandlats särskilt eftersom även detta är ett mycket långsiktigt arbete som kan 

ta vid längre fram i Bellman Marknadsförings livscykel i tillväxtsfasen och mognadsfasen. 

 

För att sammanfatta problemformuleringen utgår denna studie, på grund den marknadsdrivna 

utvecklingen, ifrån att det finns ett intresse för produkten och mjukvaran Bellman Marknadsföring på 

den svenska businessmarknaden. Avsikten med denna studie är att se hur stor potentialen är och vilka 

segment en lansering bör riktas mot. Efter att ha studerat resultaten från fokusgrupperna har olika 

målgrupper för mjukvaran börjat urskönjas; det medelstora företaget där marknadsföringen sköts av 

VD eller eventuellt ensam marknadschef, offentlig sektor inom exempelvis en kommun där framförallt 
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budgeteringen av marknadsföring är nästintill omöjlig att hålla reda på samt den stora organisationen 

där exempelvis marknadsassistenter kan tänkas arbeta i mjukvaran. Avgränsningen i detta arbete blir, 

som sagts, att enbart undersöka företag och därmed helt förbise en lukrativ målgrupp i form av 

offentlig sektor. Denna avgränsning görs för att tiden för studien är hårt begränsad och det är just 

offentlig sektor som stryks eftersom organisationer inom detta segment har egenskaper som, enligt 

Rogers (2003), gör dem mindre innovativa och tenderar därför att vara långsamma vad gäller att 

adoptera innovationer. Lagen om offentlig upphandling (LOU) är också en faktor till att organisationer 

inom offentlig sektor är mindre intressanta. Lagen reglerar i detalj hur myndigheter och organisationer 

finansierade med allmänna medel får agera när de upphandlar varor och tjänster (www.riksdagen.se). 

Lagen gäller för inköp som inte är av obetydligt värde, det vill säga oftast ett eller ett par 

prisbasbelopp. En licens av Bellman Marknadsföring kommer förvisso inte kosta i närheten av detta, 

men då exempelvis en kommun kommer att behöva flera licenser kan lagen träda i kraft. Detta medför 

en process som drar ut kraftigt på tiden. Vidare föddes en idé om att svenska tillväxtföretag, så kallade 

Gaseller, skulle vara utmärkta ambassadörer för Bellman Marknadsföring tidigt i arbetet i dialog med 

handledaren. Detta var något som även uppdragsgivaren ansåg vara intressant. Därför inriktar sig 

studien just mot dessa Gaseller för att se vilken typ av företag som är intresserade av ett hjälpmedel 

som Bellman Marknadsföring. 
 

1.3.1 Syfte 
Syftet med denna studie är tudelat. Först och främst är syftet att undersöka marknadspotentialen för en 

mjukvara med Bellman Marknadsförings egenskaper. Denna undersökning ska sedermera ligga till 

grund för vägledande förslag och rekommendationer avseende lanseringsplan för en produkt som 

denna. Detta påbyggda syfte är till för att ge uppdragsgivaren konkreta alternativ vad gäller mål och 

strategi vid lansering av sin produkt. Förhoppningen är att detta marknadsstrategiska beslutsunderlag 

ska kunna användas vid framtida releaser av andra typer av marknadsföringsmjukvaror på den svenska 

businessmarknaden. 

 

1.3.2 Frågeställningar 
Ett antal frågeställningar har således fötts ur diskussionen kring problemet, vilka hela studiens syfte är 

att besvara. Dessa forskningsfrågor lyder som följer; hur stor är marknadspotentialen för Bellman 

Marknadsföring? Mot vilka marknadssegment bör Sederkvist Kommunikation rikta lanseringen av 

Bellman Marknadsföring? Hur bör Bellman Marknadsföring positioneras på marknaden? Vilka är 

målgrupperna för Bellman Marknadsföring? Hur ser kundbeteendet och köpbesluten ut inom Bellman 

Marknadsförings målgrupper? Vilka kanaler ska användas för att Bellman Marknadsföring ska nå sina 
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2  M E T O D  

etta kapitel behandlar de metoder som använts vid forskningen. Här presenteras det valda 

synsättet och ansatsen. Vidare tas i detta kapitel även upp information kring de metodiska 

procedurer som använts vid undersökningen samt vilken metodik som anammats. 
2.1 FÖRETAGSEKONOMINS METODSYNSÄTT 

Arbnor och Bjerke (2004) framhåller tre olika synsätt, eller perspektiv, utifrån vilka 

företagsekonomisk forskning kan bedrivas. Det analytiska synsättet har en faktisk summativ ontologi, 

det vill säga att verkligheten är uppbyggd atomistiskt. Ur detta perspektiv har man en kumulativ 

epistemologi, vilket innebär att inlärning sker successivt uppbyggande. Forskning som bedrivs utifrån 

det analytiska synsättet resulterar i förklaringar av verkligheten och idealet är validitet, det vill säga 

sanning. 

 

Ur systemsynsättet ser man, just som i det analytiska, en värld full av omständigheter, men den är 

dock synergistiskt uppbyggd (Arbnor & Bjerke, 2004). Detta är alltså ett holistiskt perspektiv, vars 

epistemologi består av systembilder ordnade i klasser. Även forskning utifrån detta perspektiv leder 

till förklaringar av verkligheten, men även i viss mån förståelse för den utifrån kunskaparens 

perspektiv. Idealet hos denna typ av studier är pragmatiskt, det vill säga att de syftar till användbarhet 

snarare än sanning. 

 

Aktörssynsättet är det tredje, och sista, perspektivet inom företagsekonomisk forskning som Arbnor 

och Bjerke (2004) framhåller. I detta fall är verkligheten socialt konstruerad och inte faktisk. Inlärning 

sker genom dialoger, via språkbilder och forskning som bedrivs ur aktörssynsättet syftar till förståelse 

för verkligheten hos aktörerna. Idealet här är språkutveckling. 

 

2.1.1 Studiens perspektiv 
Forskningen i denna studie utgick från det analytiska synsättet. Ansatsen var således att verkligheten 

sågs som en faktisk helhet, som var lika med summan av dess delar (Arbnor & Bjerke, 2004). Dessa 

delar förklarades sedermera med hjälp av bekräftade uttalanden. 

 

Förutsättningarna för forskningen i denna uppsats bestod av existerande teorier, vilka byggde 

referensramen och även låg till grund för hypoteserna. Enligt Arbnor och Bjerke (2004) gör 

referensramen, inom det analytiska synsättet, det för forskaren möjligt att ställa upp hypoteser för 

verifiering eller falsifiering. När nya fakta sedermera framkommer får man en allt bättre bild av 

D 
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helheten. Vidare menar Arbnor och Bjerke (2004) att förklaringarna i det analytiska perspektivet är 

kausala och att forskningens resultat består av orsak-verkan-relationer, logiska modeller samt 

representativa fall. 

 

2.1.2 Deduktion och induktion 
Deduktion och induktion är, enligt Arbnor och Bjerke (2004), centrala begrepp inom det analytiska 

synsättet. Jacobsen (2002) samt Bryman och Bell (2007) menar att deduktion och induktion är olika 

strategier för hur man som forskare skapar ett grepp om verkligheten. Med en deduktiv strategi sker 

datainsamlingen från teori till empiri, medan den med en induktiv strategi sker från empiri till teori. 

 

Båda dessa strategier har använts i denna studie, men vid skiljda tillfällen. I förstudien var 

tillvägagångssättet induktivt vid de första samtalen med Pelle kring Bellman Marknadsföring. Då läts 

han ge sin tolkning av mjukvaran, vilket problem den löser hos kunden, varifrån han fått idén till 

innovationen, hur produktutvecklingsprocessen gått till, hur produktens affärsmodell och affärssystem 

ska se ut samt även en del kring marknad och konkurrenter. Vidare användes sedermera ett deduktivt 

tillvägagångssätt när intervjuerna av potentiella kunder till Bellman Marknadsföring genomfördes. Då 

skapades först en uppfattning av verkligheten, sedan sattes modeller och hypoteser upp utifrån en 

referensram, varpå ett frågeformulär utformades. Patel och Davidson (2003) hävdar att en kombination 

av induktion och deduktion heter abduktion och är ett tredje sätt att relatera teori och empiri i ett 

vetenskapligt arbete. Det abduktiva arbetssättet är fördelaktigt på så vis att det inte låser forskaren i 

lika hög grad, vilket kan bli fallet om man arbetar strikt deduktivt eller induktivt. 

 

2.2 POPULATION, URVAL OCH DATAINSAMLING 

Metodiska procedurer är en forskares sätt att använda de olika tekniker som finns vid kunskapande 

(Arbnor & Bjerke, 2004). Dessa olika tekniker kan ordnas i grupper; tekniker för urval, tekniker för 

insamling av data, tekniker för avgörande av reliabilitet, samt tekniker för avgörande av validitet. 

Tekniker som förknippas med det analytiska perspektivet är urval, samt validering. 

 

2.2.1 Urval 
Urvalsprocessen går till på så vis att man inleder med att identifiera undersökningens population 

(Kumar, 2000). Efter detta väljer man urvalsmetod, antingen slumpmässigt urval eller icke 

slumpmässigt urval. Slutligen bestämmer man även urvalets storlek innan man genomför själva 

urvalet. Enligt Kumar (2000), Rosengren och Arvidsson (2002) samt Malhotra och Birks (2003) är 

exempel på slumpmässiga urval stratifierat urval, systematiskt urval och klusterurval, medan exempel 
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på icke slumpmässiga urval är bekvämlighetsurval och strategiskt urval. Arbnor och Bjerke (2004) 

påpekar att det inte finns något som säger att ett slumpmässigt urval skulle vara mer representativt än 

exempelvis ett bekvämlighetsurval. Enda skillnaden är att man vid de slumpmässiga urvalen kan räkna 

ut representativiteten. Detta bekräftas även av Malhotra och Birks (2003). 

 

En av hypoteserna var att svenska tillväxtföretag, så kallade Gaseller, skulle kunna utgöra utmärkta 

ambassadörer för Bellman Marknadsföring. Detta då tillväxt och marknadsföring ofta går hand i hand 

(Hogarth-Scott et al., 1996) samt då tillväxtföretag som lyckas är en stor förebild för andra företag 

(www.di.se). De som publiceras på Dagens Industris Gasellista får mycket uppmärksamhet och får 

därmed även ikläda sig rollen som opinionsbildare. Därför utsågs undersökningens population till 

expansiva företag i Sverige. Dessa publiceras, som sagt, av Dagens Industri varje år och därmed blev 

undersökningens population företag på 2007 års Gasellista. Utifrån denna population (1 088 företag) 

gjordes sedermera ett stratifierat slumpmässigt urval, vilket bestod av fyra strator; företag med 10-20 

anställda, företag med 21-50 anställda, företag med 51-100 anställda, samt företag med mer än 100 

anställda. Här sågs även till att fördelningen av antalet företag i de olika stratorna stämde överens 

relativt med fördelningen i den totala populationen. Urvalet resulterade i en lista på 50 företag. 

 

Efter att ungefär hälften av företagen på listan ringts kunde flera slutsatser dras. Bland annat att 

företag från bygg- och entreprenadbranschen var överrepresenterade på Gasellistan samt att ansvariga 

för marknadsföringen på företag från Stockholms län var mycket svåra att få till en intervju med. Den 

viktigaste slutsatsen som drogs var dock att det krävs storlek på företagen för att Bellman 

Marknadsföring ska vara ett intressant verktyg för dem (något som bekräftas av alla tre 

fokusgrupperna, som alla pekat ut mellanstora företag som målgrupp). Därmed visade det sig att 

ungefär hälften av företagen i urvalet inte var särskilt intressanta för Bellman Marknadsföring och 

därmed gjordes ett nytt mer subjektivt och strategiskt experturval. I detta nya urval valdes företag ut 

efter parametrarna mer än 20 anställda eller en omsättning på minst 50-100 miljoner kronor per år. Det 

sågs även till att ingen bransch skulle bli överrepresenterad och att den geografiska spridningen skulle 

bli så stor som möjligt. Detta andra urval resulterade i en ny lista och totalt intervjuades 

marknadsföringsansvariga på 27 svenska företag (se Bilaga B). 

 

2.2.2 Datainsamlingsmetod 
Arbnor och Bjerke (2004) menar att det finns två olika typer av data; sekundär information och primär 

information. Enligt Kumar (2000) är sekundärdata information som samlats in av någon i ett annat 

syfte än det gällande. Primärdata kan samlas in med hjälp av direkta observationer, personliga 

tekniker, samt experiment (Arbnor & Bjerke, 2004). Exempel på personliga tekniker är intervjuer, 

samtal och dialoger (Gustafsson, 2007). 
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Datainsamlingen i denna studie inleddes med samtal med Pelle om Bellman Marknadsföring där han 

fick ge sin tolkning av mjukvaran. Detta var en kvalitativ förundersökning vars syfte var att ge 

forskaren en djup förståelse för mjukvaran. Enligt Gustafsson (2007) är samtal till för att samla in 

subjektiva data för att få reda på andra människor känslor och åsikter kring något. Förutom samtal 

med Pelle bestod förundersökningen även av att själva mjukvaran provades samt av att sekundärdata 

samlades in i form av protokoll från de möten Pelle haft med sina fokusgrupper (sammanställda i 

Figur 1, sid 2).  

 

Datainsamlingen av primärdata skedde sedan i form av semistrukturerade telefonintervjuer med hög 

grad av standardisering. En intervjus huvudsakliga syfte är att samla in objektiv faktisk data som 

reflekterar verkligheten (Gustafsson, 2007). Semistrukturerade intervjuer innebär en blandning mellan 

öppna och slutna frågor (Hague, 2004). Semistrukturerade intervjuer används då en blandning av 

kvantitativ och kvalitativ data behövs samlas in, exempelvis vid undersökning av businessmarknader. 

Frågorna som ställdes var nästan uteslutande av sluten karaktär och således kvantitativa. En öppen 

fråga kring vilka olika typer av problem respondenten upplever med planering, dokumentering och 

visualisering av marknadskommunikativa aktiviteter valdes dock att ställas. Detta gjordes för att få en 

något djupare förståelse för respondentens upplevda problem och för att sedermera kunna visa på vilka 

sätt Bellman Marknadsföring kan underlätta ett företags arbete med marknadskommunikation. Denna 

fråga var således av kvalitativ karaktär varpå intervjuerna blev semistrukturerade. 

 

Frågeformuläret (se Bilaga C) utformades i samarbete med Pelle. Frågorna berörde bakgrund, nuläge, 

samt framtid. Att utforma ett frågeformulär inleds ofta med att man planerar vad som ska mätas 

(Kumar, 2000). Sedan formulerar man frågor, bestämmer svarsskalor och väljer i vilken ordning 

frågorna ska komma. Slutligen testar man verktyget och korrigerar de problem som dyker upp. Till att 

börja med togs ett mycket stort antal frågor fram, vilka sedan ströks eller omformulerades efterhand 

som undersökningen provades på olika företagare. Till slut var frågeformulär tillfredställande för 

samtliga parter. 

 

Intervjuerna genomfördes mellan den 19 mars 2008 och den 4 april 2008. De varade i ungefär tio 

minuter och ett manuskript (se Bilaga D) följdes vid inledningen av allihop. Samtliga intervjuer 

inleddes även med en säkerställan av att personen i fråga var den som skötte planeringen och 

budgeteringen av företagets marknadsföring. Ofta var det en marknadschef, försäljningschef eller VD. 

I några fall intervjuades personer med titeln marknadsassistent. I dessa fall var de antingen 

tillförordnade marknadschefer eller också skötte de planeringen och budgeteringen tillsammans med 

marknadschefen och svarade på frågor i dennes frånvaro.  
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Vid uppringning meddelades att samtalet kom från Högskolan i Kalmar och att det gällde en 

undersökning av intresset för en ny typ av mjukvara som ska lösa problem med planering, 

dokumentering och visualisering av marknadsföringsinsatser. Namnet på uppdragsgivaren avslöjades 

dock inte eftersom det ansågs alltför riskfyllt att respondenterna skulle tro att det rörde sig om ett 

säljsamtal, snarare än en forskningsintervju.  

 

Då all data var insamlad arrangerades och analyserades den. Till att börja med undersöktes och 

jämfördes svarsfördelningen frågorna emellan. Efter detta söktes med hjälp av dummysiffror och en 

korrelationsmatris statistiskt signifikanta samband, varpå även de olika parametrarnas medelvärden 

jämfördes med varandra. Utifrån detta uppstod ytterligare kausala samband. 

 

2.2.3 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett viktigt begrepp i det analytiska synsättet (Arbnor & Bjerke, 2004). Mätning av 

reliabilitet görs för att se undersökningens precision och en fråga man kan ställa sig är om man skulle 

få samma resultat om man gjorde om samma undersökning en gång till. Rosengren och Arvidsson 

(2002) samt Bryman och Bell (2007) menar att reliabiliteten är graden av tillförlitlighet i en mätning, 

det vill säga den större eller mindre frånvaron av osystematiska mätfel (Rosengren & Arvidsson, 

2002). Reliabiliteten kan påverkas av slumpmässiga egenskaper hos mätinstrumentet, intervjuare, 

kontexten, samt intervjupersonen. Bryman och Bell (2007) hävdar att begreppet reliabilitet består av 

tre olika innebörder; stabilitet, intern reliabilitet, samt konsekvens forskare emellan. Stabiliteten 

innefattas av om mätningen är stabil över tid eller ej, medan intern reliabilitet är om respondenternas 

svar är konsekventa eller ej. Vad gäller konsekvensen forskare emellan handlar detta om när en studie 

genomförs av flera forskare och om dessa är konsekventa och utför sina undersökningar på samma 

sätt. Arbnor och Bjerke (2004) hävdar att det finns olika tekniker för att mäta precisionen i en 

undersökning. De menar att man kan avgöra reliabiliteten med hjälp av att låta respondenten ge sina 

svar utefter olika skalor; nominalskala (man/kvinna), ordinalskala (större än/mindre än), intervallskala 

(termometer), samt kvotskala (kardinal nollpunkt). Nominalskala är den minst precisa och kvotskala är 

den mest precisa.  

 

Reliabiliteten och precisionen i denna undersökning är relativt hög då intervjupersonerna i stor grad 

låtits ge sina svar utefter intervallskalor. Samma mätinstrument har även använts vid samtliga 

intervjuer och alla intervjuer har genomförts av en och samma intervjuare. Därav kan problemet med 

konsekvens forskare emellan helt och hållet förbises, då forskaren personligen genomfört samtliga 

intervjuer och sett till att de gjorts på ett och samma sätt. 
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2.2.4 Validitet 
Att validera en undersökning, det vill säga att avgöra en studies sanningshalt, är mycket viktigt inom 

det analytiska synsättet (Arbnor & Bjerke, 2004). De gör också skillnad på ytvaliditet, intern validitet, 

samt extern validitet. Ytvaliditet handlar om rimlighetsbedömning, medan intern validitet är huruvida 

teorin stämmer överens med resultatet och extern validitet är om verkligheten utvecklar sig som den 

borde. Detta bekräftas även av Rosengren och Arvidsson (2002). Patel och Davidson (2003) samt 

Bryman och Bell (2007) hävdar att validitet handlar om att en undersökning ska mäta det den faktiskt 

avser att mäta.  

 

Vad gäller denna undersökning tycks alla insamlade svar vara rimliga. De ter sig även stämma relativt 

överens med teorin, vilket gör att slutsatsen dras att denna studie är sannolik och att det som avsetts att 

mäta även mätts.  

 

2.3 REFLEKTION ÖVER METODVAL 

Denna forskning består av en undersökning i det analytiska perspektivet som är avgränsad till att 

endast undersöka hur lanseringen av en viss mjukvara, det vill säga Bellman Marknadsföring, bör ske. 

Enligt Arbnor och Bjerke (2004) kan studier i det analytiska synsättet ha syftet att bestämma ett 

problem, att beskriva ett problem, att förklara ett problem, att förutsäga ett problem, eller att vägleda i 

ett problem. Det primära syftet med forskningen är således normativt och ska resultera i vägledning. 

Vägledning i den bemärkelsen att studiens slutsats ska ge förslag och rekommendationer till Pelle hur 

man bör gå tillväga vid lanseringen av deras nyutvecklade mjukvara. En studie vars syfte är att 

vägleda ska resultera i ett underlag till beslutsproblem (Arbnor & Bjerke, 2004). Detta underlag består 

av mål, beslutsvariabler, samt parametrar. Även om rekommendationerna endast kommer att vara 

applicerbara på just Bellman Marknadsföring kan dessa dock vara intressanta även för andra företag 

som står i stånd att planera en lansering av en ny mjukvara på den svenska businessmarknaden.  

 

Som behandlats tidigare finns det även ett sekundärt syfte, eller delsyfte, med studien. Den empiriska 

undersökningen, vilken mest liknar en marknadsundersökning, har nämligen också ett syfte av 

beskrivande karaktär. Förutom att ta fram underlag för mål och beslutsvariabler för en lanseringsplan, 

ska studien även belysa marknadspotentialen för Bellman Marknadsföring. Arbnor och Bjerke (2004) 

slår fast att man vid beskrivande studier börjar med att formulera problemet och planera studien. Efter 

detta designar man metoder för att samla in data, samlar in data, samt kodar och arrangerar datan. 

Slutligen sammanfattar man resultaten i en rapport. 
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3  T E O R E T I S K  R E F E R E N S R A M  

detta kapitel presenteras vedertagna teorier inom ämnesområdena innovationsspridning, med 

köpbeteende och adoptionsbegreppet, samt produktlansering och kommersialisering, med 

begrepp som marknad, produkt, pris, plats, promotion och positionering. Avgränsningar har här 

gjorts och nämnda teorier och begrepp fokuseras på innovationer, organisationer, business-to-

business, samt businessmarknaden.  

3.1 INNOVATIONSSPRIDNING 

En innovation är en idé, ett utförande eller ett objekt som uppfattas som nytt av en individ eller annan 

typ av adoptionsenhet (Rogers, 2003). Diffusion, eller spridning, beskrivs sedermera som den process 

i vilken en innovation kommuniceras genom särskilda kanaler över en viss tid bland medlemmarna i 

ett socialt system. Vidare förklarar man att diffusion är en speciell typ av kommunikation i vilken 

meddelandena handlar om en ny idé. Idéns nyhet innebär att det finns en viss grad av osäkerhet 

involverad i diffusionsbegreppet. Detta då det råder en brist på förutsägbarhet, struktur och 

information. Slutligen slår man fast att begreppet diffusion innefattar både den planerade och den 

spontana spridningen av en innovation. 

 

Lambin (2000), Rogers 

(2003) och Fill (2005) delar 

in adopterare, det vill säga 

de som adopterar en 

innovation, i kategorier efter 

när i processen de adopterar 

exempelvis en ny produkt. 

Dessa olika kategorier 

benämner man pionjärer, 

tidiga efterföljare, tidig 

majoritet, sen majoritet, samt 

eftersläntrare (se Figur 3). 

Alla innovationer följer en S-kurva, vars lutning bestäms av innovationens egenskaper, och den 

”lyfter” alltid då den tidiga majoriteten börjat adoptera innovationen, det vill säga då 10-20% av alla 

enheter adopterar.  

 

En innovations karaktär, det vill säga hur den uppfattas av individer, påverkar hur snabbt den 

adopteras (Lambin, 2000, Rogers, 2003). Innovationers karaktäristik sammanfattas i attributen relativ 

I 

Figur 3 – Adoptionskurva över tid hämtad från Rogers (2003)
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fördel, kompatibilitet, komplexitet, testbarhet samt observationsbarhet. Attributet relativ fördel handlar 

om att innovationen bör uppfattas som avsevärt bättre än idén den ersätter för att adopteras snabbare. 

Attributet kompatibilitet handlar om till vilken grad innovationen uppfattas överensstämma med 

existerande värderingar, erfarenheter samt behov hos de potentiella adopterarna. Attributet 

komplexitet handlar om hur svår en innovation uppfattas vara att förstå och använda. Attributet 

testbarhet handlar om till vilken grad en innovation kan provas under en begränsad tid. Slutligen 

handlar attributet observationsbarhet om till vilken grad en innovations resultat är synligt för andra. De 

två första attributen, relativ fördel och kompatibilitet, är särskilt viktiga då man ska beskriva en 

innovations adoptionshastighet. 

 

Vad gäller kommunikationskanaler är massmedier och Internet de snabbaste och mest effektiva när det 

gäller att informera potentiella adopterare om att innovationen finns (Rogers, 2003). Interpersonella 

kanaler är dock mer effektiva när det handlar om att övertala en individ att adoptera en innovation. 

 

Lambin (2000), Rogers (2003) och Fill (2005) menar att innovationsbeslutsprocessen består av fem 

steg; kunskap, övertalan, beslut, användande samt bekräftelse. Kunskap samlas då en individ, eller 

beslutsfattande enhet, får reda på att innovationen existerar och samlar förståelse för hur den fungerar. 

Övertalan sker då en individ formar en fördelaktig, eller icke fördelaktig, attityd mot innovationen. 

Beslut är en aktivitet som antingen leder till ett val mellan att adoptera eller avvisa en innovation. 

Användande innebär att en individ implementerar en innovation i sin vardag eller i sitt arbete. 

Konfirmation sker då en individ söker förstärkning för ett innovationsbeslut som redan gjorts men kan 

förändra sin tidigare uppfattning om individen exponeras av konflikterande budskap om innovationen. 

I kunskapssteget söker en individ framförallt information som minskar osäkerhet om orsak-

verkanrelationer som är involverade i en innovations kapacitet att lösa ett problem. Vid detta steg vill 

individen veta vad innovationen är och hur, och varför, den fungerar. Massmediekanaler kan effektivt 

sprida sådan typ av information. Vid steget övertalan, och särskilt vid beslutssteget, ökar dock 

individens sökande efter information som kan minska osäkerheten kring en innovations förväntade 

konsekvenser. Här vill individen veta vilka för- och nackdelar en innovation har i just dennes 

situation. Då är interpersonella kommunikationskanaler avsevärt viktigare än massmediekanaler. När 

ett innovationsbeslut fattas av ett system, snarare än av en individ, är beslutsprocessen mer 

komplicerad eftersom ett antal individer är involverade (se 3.1.1). Likt Lambin (2000) och Rogers 

(2003) process vid innovationsbeslut visar Blythe (2006) på marknadskommunikationens effekt vid 

lansering av en innovation. Först skapas kännedom, sedan kunskap, gillande, preferens, övertygelse 

samt köp. AIDA är en enkel modell för samma sak, det vill säga kundens respons på 

marknadskommunikation vid lansering av innovationer (Ibid.). AIDA står för Attention (kännedom), 

Interest (intresse), Desire (begär) samt Action (handling). 
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Desouza et al. (2007) bidrar med att beskriva hur adoption av ny teknologi ser ut. Man presenterar fem 

steg; operabilitet, flexibilitet, anpassningsbarhet, exaptabilitet, samt lättrörlighet. Det första steget 

innebär att användaren först måste lära sig teknologins grunder och användarna influeras i detta steg 

framförallt av tidigare erfarenheter av liknande tekniska artefakter. I det andra steget behärskar man 

teknologin bättre och gör mindre modifikationer för att anpassa den till sin verklighet. I det tredje 

steget kan organiserat arbete ske effektivt och användaren upptäcker här latenta funktioner. I det fjärde 

steget kommer användaren på nya sätt att använda teknologin samt nya funktioner. I det femte och 

avslutande steget är användaren expert på teknologin och kan enligt forskarna använda den på ett 

lättrörligt sätt. 

 

3.1.1 Organisationers köpbeteende 
Lambin (2000) och Fill (2005) hävdar att det i varje organisation finns ett centrum för fattande av 

köpbeslut. Detta centrum kan vara mycket komplext och består av köpare, användare, påverkare, 

beslutsfattare samt gatekeepers. Köparna har formell auktoritet och ansvarar för att välja leverantörer, 

bestämma köpets villkor, samt förhandla om priset. Användarna är de som faktiskt ska använda 

produkten och som egentligen är bäst lämpade till att utvärdera produktens utförande. Påverkarna har 

vanligtvis inte någon auktoritet vad gäller köpbeslut, men påverkar ändå beslutets utgång. 

Beslutsfattare har formell auktoritet och ansvarar för att göra det slutgiltiga valet. Slutligen finns även 

gatekeepers som är en grupp som kontrollerar flödet av information in i detta centrum. På så sätt 

påverkar dessa köpbeslutsprocessen på ett indirekt sätt. 

 

Wood (2005) hävdar att en organisations storlek och struktur avgör hur stort och vilken struktur dess 

centrum för köpbeslut har. Forskaren presenterar fyra olika kategorier av köpbeslutscentrum; 

professionellt, maskinbyråkratiskt, adhocratiskt samt entreprenöriellt centrum. Det professionella 

kännetecknas av hög formalitet och ett decentraliserat beslutsfattande, medan det maskinbyråkratiska 

kännetecknas av hög formalitet och centraliserat beslutsfattande. Det adhocratiska kännetecknas av låg 

formalitet och ett decentraliserat beslutsfattande, medan det entreprenöriella kännetecknas av låg 

formalitet och ett centraliserat beslutsfattande. Exempelvis bör det säljande företaget om kunden är en 

organisation med låg formalitet och centraliserat beslutsfattande fokusera sina säljargument mot en 

ensam beslutsfattare som utgör det entreprenöriella köpbeslutscentrumet (Ibid.). Kännetecknas istället 

det potentiella kundföretaget av hög formalitet och ett centraliserat beslutsfattande bör det säljande 

företaget marknadsföra produkten brett inom organisationen för att sedermera koncentrera övertalan 

mot de få individer som fattar beslut om köp. 

 

Lambin (2000), Fill (2005) och Armstrong och Kotler (2008) framhåller också tre olika typer av 

situationer för en organisations centrum för köpbeslut; nytt köp, modifierat återköp, samt återköp. 
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Lambin (2000) menar att i de två första fallen ingriper centrum för köpbeslut fullt ut och det är i dessa 

fall av största vikt för leverantören att veta vilka i organisationen som är involverade i 

köpbeslutsprocessen för att kunna rikta sin kommunikation mot dessa. Enligt Fill (2005) är problemet 

vid nya köp nytt för beslutsfattarna och därför krävs en stor mängd information. 

 

Vidare slår Lambin (2000) och Fill (2005) fast att en organisations köpbeslutsprocess genomgår sex 

olika faser; identifiering av ett behov, bestämning av specifikationer, utforskning av alternativ, 

utvärdering av de olika alternativen, val av leverantör, samt utvärdering av produktens utförande. 

Medlemmarna i en organisations centrum för köpbeslut varierar genom hela processen. Det är därför 

viktigt för leverantören att analysera processen och svara på följande frågor: 

• Vem är en viktig deltagare i organisationens köpbeslutsprocess? 

• Vilka är de viktigaste influerarna som deltar i processen? 

• Hur stort är deras inflytande? 

• Vilka kriterier för utvärdering använder varje deltagare i köpbeslutsprocessen? 

• Hur viktiga är vart och ett av dessa kriterier? 

 

Fill (2005) tar också upp ett flertal faktorer som påverkar en organisations centrum för köpbeslut; 

intressentinfluenser, organisatoriska influenser samt individuella influenser. Exempel på 

intressentinfluenser är lagar, teknologisk utveckling, samt konkurrenter, medan exempel på 

organisatoriska influenser är företagets strategi, organisationskultur, resurser, policys och procedurer. 

Slutligen är personlighet, ålder samt status exempel på individuella influenser. Detta resonemang 

ligger i linje med Gustafssons (1998) teorier kring viktiga intressenter som influerar kunderna på 

businessmarknaden. Dessa intressenter är egna medarbetare, viktiga kunder och användare, säljnätet, 

tekniska konsulter och andra påtryckare, media, myndigheter, leverantörer samt vetenskapliga 

opinionsbildare. Enligt en undersökning, som gjorts av Persson och Stenberg (2002), av den svenska 

businessmarknaden upplever man att de viktigaste influenserna vid köpbeslut är den egna 

organisationens ekonomiska situation, teknologisk kunskap inom den egna organisationen, samt 

attityder och normer inom den egna organisationen. I samma studie presenterar forskarna även vilka 

intressenter den svenska businessmarknaden upplever influera mest vid köpbeslut. Här är det 

organisationens egna medarbetare och VD som är viktigast, medan man hävdar att man inte alls 

påverkas av media i sitt köpbeslut. Björkborg och Svensson (2003) slår fast att IT-ansvarig är den som 

slutligen avgör vilken mjukvara som skall användas i en organisation. Användarna är dock i högsta 

grad inblandade i den process som leder fram till anskaffningen av en viss mjukvara. 
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3.1.2 Organisationers adoption 
Rogers (2003) anser att vissa organisationer är mer innovativa än andra. Ju mer innovativ en 

organisation är desto tidigare kan den förväntas adoptera en innovation. Forskaren gör också en rad 

generaliseringar angående faktorer som påverkar i vilken utsträckning en organisation kan ges epitetet 

innovativ. Dessa generaliseringar delas in i individuell karaktär, eller ledarkaraktär, organisationens 

interna karaktär (organisationsstruktur), samt organisationens externa karaktär. Vad gäller den 

individuella karaktären är den innovativa organisationens ledare mer positivt inställda till förändringar. 

Den innovativa organisationens interna karaktär kännetecknas av decentraliserat beslutsfattande, 

kunskapsintensitet, låg grad av byråkrati, välutvecklad intern kommunikation, hög grad av omärkta 

resurser som är tillgängliga för organisationen, samt ett stort antal anställda. Slutligen kännetecknas 

den innovativa organisationens externa karaktär av att dess omgivning består ett öppet system. 

 

3.2 LANSERING AV EN INNOVATION 

Gustafsson (1998) samt Armstrong och Kotler (2008) menar att det finns fem nyckelfaktorer vid 

lansering och kommersialisering av innovationer; vad ska ingå i lanseringen? Vem eller vilka köpare 

och användare ska lanseringen vara riktad mot? Var, rent geografiskt sett, ska försäljningen inledas? 

När är tidpunkten för lansering rätt? Hur ska marknadsintroduktionerna genomföras? Vad som ska 

ingå i lanseringen handlar om produkten och priset (se 3.2.3 och 3.2.4), medan frågorna vem och var 

handlar om marknaden och platsen (se 3.2.1 och 3.2.5). När tidpunkten är rätt handlar om lanseringens 

timing och hur marknadsintroduktionen ska genomföras är en fråga om promotion (se 3.2.6) och 

positionering (se 3.2.2). 

 

Armstrong och Kotler (2008) menar vidare att en produkt följer en livscykel efter att den lanserats. 

Denna produktlivscykel består av fem olika faser; produktutveckling, introduktion, tillväxt, mognad, 

samt tillbakagång. Produktutvecklingen startar när produkten börjar utvecklas och varar fram till 

lanseringen. Försäljningen är i denna fas lika med noll och investeringarna ökar med tiden. 

Introduktionsfasen är själva lanseringen och här ökar försäljningen långsamt, men vinster uteblir 

fortfarande eftersom detta är en mycket kostsam fas. Man har enbart innovatörer som kunder och kan 

endast erbjuda en grundläggande produkt. I tillväxtfasen ökar försäljningen snabbt och marknaden 

börjar i större utsträckning att acceptera produkten, vilket gör att vinsten ökar. Mognad är en fas där 

försäljningstillväxten minskar eftersom produkten har accepterats av de flesta potentiella kunderna. 

Också vinsten minskar, framförallt på grund av konkurrens. I tillbakagångsfasen minskar både 

försäljning och vinst kraftigt. 
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Abdiu et al. (2006) genomförde en kvalitativ undersökning för att definiera framgångsfaktorer vid 

lansering av en ny produkt för mindre, svenska företag. Man kom fram till slutsatsen att kritiska 

faktorer vid lansering av en ny produkt är att man anammar en marknadsdriven ansats, att man 

involverar kunderna, att man skapar stor produktkännedom bland kunderna, att timingen är rätt, samt 

att man sätter rätt pris.  Den marknadsdrivna ansatsen är enligt forskarna av största vikt då denna är 

basen för de övriga fyras existens. En marknadsdriven ansats leder nämligen till högre 

kundinvolvering och större produktkännedom bland kunderna. Den marknadsdrivna ansatsen ger även 

värdefulla insikter vad gäller timing- och prissättningsbeslut som måste fattas. 

 

3.2.1 Marknad 
För att framgångsrikt kunna bygga en stark position på marknaden måste det lanserande företaget 

skapa långsiktiga relationer (Gustafsson, 1998). Produkten måste skapa trovärdighet bland kunderna 

och dessa måste känna att den tillfredställer ett behov. För att skapa en stark position krävs 

segmentering av marknaden, eftersom ett företag som målinriktar sig har större möjlighet att etablera 

sig. Ett företag som koncentrerar sina ansträngningar mot vissa marknadssegment kan bättre förstå och 

tillgodose sina kunders behov. Cooper (2001) definierar segmentering som en uppdelning av 

enheterna på en marknad i grupper, eller kluster, på ett sådant sätt att det inom varje grupp uppstår 

relativ homogenitet, medan det uppstår heterogenitet mellan grupperna. Då det finns skillnader i 

kundbehov, eller i deras attityder och mottaglighet gentemot erbjudandena på marknaden, mellan 

grupper eller individer på marknaden, då finns det möjlighet att segmentera marknaden, det vill säga 

dela in den större marknaden i mindre grupper (segment) vilka utgör målmarknader (Hooley, 2004, 

Fill, 2005). Vidare menar Hooley (2004) att då man segmenterar businessmarknader beaktar man 

företagets bakgrundsegenskaper (bransch, storlek, kunder, teknologi, kunskap, inköpsorganisation, 

maktstruktur, policys, samt produktens användande), attitydegenskaper och beteendeegenskaper. 

Attityd handlar om fördel, varför kunden köper, baserat på kundens behov. Beteende innefattar 

köparens personliga karaktär, produkt- och varumärkesstatus. Trots inköpspolicys och behov köps 

businessprodukter av människor precis som konsumentprodukter. 

 

Vid segmentering finns olika kriterier för val av målmarknader; segmentets attraktivitet i form av 

storlek, tillväxt och potential, konkurrenssituationen i segmentet, hur målgrupperna förväntas reagera 

på produkten, segmentets tillgänglighet i form av kontakter, distribution och närhet samt segmentets 

lönsamhet (Gustafsson, 1998). 

 

En marknadsintroduktion kan variera i omfattning (Gustafsson, 1998).  Antingen kan den ske på alla 

målmarknader eller inledningsvis i begränsad skala. Vilket man väljer beror till stor del på resurser, 

men även hur väl etablerade distributionskedjorna är. 
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Vidare hävdar Lambin (2000) att en innovation antingen kan ha sitt ursprung i företaget, eller från 

marknaden. De innovationer som härstammar från marknaden har större möjlighet att lyckas, medan 

de som har sitt ursprung i ett företag är mer riskfyllda, ofta innebär större utvecklingskostnader, samt 

lider större risk att misslyckas. 

 

3.2.2 Positionering 
Med en produkts position på marknaden innebär hur en produkt, eller ett företag, uppfattas av 

kunderna gentemot andra konkurrerande produkter och företag (Cooper, 2001, Fill, 2005). Vidare 

hävdar Fill (2005) att en produkts eller företags position är det utrymme de fyller på marknaden. 

Armstrong och Kotler (2008) menar att ett företag i allmänhet, och marknadspionjären i synnerhet, 

måste välja en lanseringsstrategi som är i linje med den tänkta positioneringen av produkten. Den 

initiala strategin är bara ett första steg i en större marknadsplan för hela produktens livscykel. 

Marknadspionjären har störst chans att bygga och behålla marknadsledarskap om den gör rätt redan 

från början. 

 

Positionering innebär hur kunder från olika delar av marknaden uppfattar konkurrerande företag, 

produkter/tjänster eller varumärken (Hooley, 2004). Positionering är ett resultat av att företag försöker 

skapa effektiv och konkurrensstark differentiering av deras produkter och tjänster. Skillnaderna måste 

uppfylla vissa krav; viktiga (högt värderad fördel bland kunder), distinkta (ska inte kunna imiteras 

eller utföras bättre av andra), överlägsna (skillnaden ska ge kunderna ett överlägset sätt att inhämta 

fördelen), kommunicerbara (skillnaden måste kunna kommuniceras till kunderna så att de förstår den), 

betalbara (kunderna måste ha råd att betala för skillnaden), lönsamma (skillnadens pris måste vara 

rimligt på ett sätt att den blir lönsam för företaget). Tillsammans med marknadssegmentering är 

positionering centralt vid utvecklandet av effektiva marknadsstrategier. Fill (2005) menar att verktyg 

för positionering är produkten, priset, användbarheten, dissociation från produktklass, användarna, 

konkurrenter, fördelar, samt kulturell symbolik. Då man utvecklar sin positionering och hanterar 

denna kan man använda sig av perceptuell kartläggning (Hooley, 2004, Fill, 2005). 

 

Vad gäller positionering specifikt av mjukvaror menar Messerschmitt (2004) att dessa bör utformas 

med fokus på att både öka värdet av den samt minska kundernas totala kostnader. Fokus bör ligga på 

kunden, det vill säga den betalande organisationen, och inte endast på användaren. Även om 

exempelvis användarvänligheten bidrar till värdet av mjukvaran har kunden oftast en större agenda i 

form av till exempel ökad produktivitet. Forskaren påpekar även den enorma fördel av att vara först på 

marknaden med en ny produktkategori när det gäller mjukvaror. 
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3.2.3 Produkt 
En produkt är något som kan erbjudas en marknad för kännedom, förvärv, användning eller 

förbrukning och som kan tillfredställa ett behov (Armstrong & Kotler, 2008). Kärnprodukten är den 

problemlösande tjänst eller kärnfördel som kunder faktiskt köper när de anskaffar en produkt. I den 

faktiska produkten ingår en produkts alla delar med kvalitetsnivå, utmärkande drag, design, 

varumärke, förpackning, samt andra attribut som kombineras för att leverera kärnproduktens fördelar. 

Slutligen finns även den utökade produkten där tillägg i form av service och kundfördelar byggda runt 

den faktiska produkten och kärnprodukten finns med. Dessa teorier bekräftas med viss modifikation av 

Gustafsson (1998) då han benämner totalprodukten som kärnprodukten med först ett hölje av 

kringtjänster och mervärden som förpackning, utbildning och service, samt ytterligare ett hölje med 

image som bidrar till den totalt upplevda produkten. 

 

3.2.4 Pris 
Ett företag som lanserar en innovation möter utmaningen att sätta det allra första priset på denna typ 

av produkt (Armstrong & Kotler, 2008) och ju mer denna nya produkt ger en innovativ och 

tillfredsställande lösning till ett problem, desto känsligare och svårare är det att sätta priset (Lambin, 

2000). Gustafsson (1998) menar att man för helt nya produkter måste välja ett pris som gör det möjligt 

att på kort eller lång sikt uppnå de volymmål och lönsamhetsmål man har ställt upp. Enligt Gustafsson 

(1998), Lambin (2000) samt Armstrong och Kotler (2008) kan man välja mellan två strategier; 

marknadsskumning och marknadspenetration. Marknadsskumning går ut på att man initialt sätter ett 

högt pris på en innovation för att skumma intäkter från marknaden lager för lager. När sedan en 

konkurrent lanserar en liknande produkt sänker marknadspionjären priset för att nå nästa lager av 

priskänsliga kunder. Marknadspenetration handlar om att, istället för att sätta ett högt initialt pris och 

skumma marknaden, sätta ett lågt initialt pris för att penetrera marknaden snabbt och djupt. På detta 

sätt attraherar man ett stort antal kunder snabbt och skaffar sig en stor marknadsandel, vilket försvårar 

för konkurrenter att ta sig in på marknaden. 

 

Calantone och Di Benedetto (2007) hävdar att det finns tre olika prissättningstrategier; penetration, 

dålig skumning och bra skumning. Bra skumning innebär att det lanserande företaget genomfört 

tillräckliga marknadsundersökningar, testat produkten samt planerat lanseringen väl med bland annat 

timing. Tack vare detta vet företaget hur kundernas behov ser ut och hur deras erbjudande ska 

anpassas för att tillgodose deras efterfrågningar. Kunderna kommer nämligen att kräva mer om de ska 

betala ett högre pris. Dålig skumning är när det lanserande företaget inte gjort tillräckliga 

marknadsundersökningar och om introduktionen inte är marknadsorienterad lyckas man heller inte 

uppfylla kundernas behov. 
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3.2.5 Plats 
Armstrong och Kotler (2008) menar att distributionskanaler kan beskrivas med antalet kanalnivåer 

som är inblandade. Varje lager av mellanhänder som utför ett arbete då en produkt förs närmare den 

slutgiltiga kunden är en kanalnivå. Det finns direkta och indirekta marknadskanaler (Lambin, 2000, 

Armstrong & Kotler, 2008). I direkta marknadskanaler finns inga mellanhänder och tillverkaren säljer 

direkt till slutkund. I alla andra fall är distributionskedjan en indirekt marknadskanal.  

 

Då en ny produkt lanseras på marknaden byggs oftast en selektiv distributionskedja upp till att börja 

med (Armstrong & Kotler, 2008). Lambin (2000) slår fast att i en selektiv distributionskedja använder 

producenten inte alla tillgängliga distributörer i en särskild geografisk region. En selektiv 

distributionskedja medför att produktens tillgänglighet begränsas, men samtidigt också att kostnaderna 

för distributionen minskar och att man kan skapa ett bättre samarbete med de mellanhänder man väljer 

att arbeta med. 

 

Lambin (2000) påpekar också att kommunikationen genom distributionskanalen är viktig. Man kan 

här välja att använda sig av endera en push- eller pullstrategi. Pushstrategin går ut på att man 

marknadsför sin produkt mot distributörer och återförsäljare, vilka sedermera marknadsför produkten 

mot slutkund. I pullstrategin går man tillväga tvärtom. Då riktar man sin kommunikation mot 

marknaden och slutkunden, vilken i sin tur efterfrågar produkten hos just sin återförsäljare. 

 

3.2.6 Promotion 
I en produkts introduktionsfas är marknadsföringens uppgift att skapa kännedom om produkten bland 

potentiella kunder, samt att få kunder att testa den (Armstrong & Kotler, 2008). Promotion i denna 

produktlivscykelsfas riktar sig främst mot tidiga adopterare och återförsäljare. 

 

Annonsering 

Annonsering består av två delar; meddelandet och mediet (Armstrong & Kotler, 2008). Meddelandet 

kan ha syftet att informera, att övertala, eller att påminna. Mediet väljs sedermera ut beroende på 

vilken målgrupp som vill nås och dagspress, branschtidningar och hemsidor på Internet är enbart några 

få exempel. Som sagt används annonsering vid en lansering med syfte att informera om att produkten 

finns. 

 

Sales Promotion 

Sales Promotion är säljfrämjande åtgärder och dessa kan delas in i tre grupper; de som riktar sig till 

säljkåren, de som riktar sig mot handel och återförsäljare samt de som riktar sig mot kunderna (Blythe, 
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2006, Armstrong & Kotler, 2008). Exempel på Sales Promotion kan vara kuponger, rabatter, bonusar 

samt tävlingar. Sales Promotion kan vara mycket effektivt under en lansering då det gäller att få 

kunder att testa en produkt. Blythe (2006) menar att Sales Promotion är till för att ge en ökad 

försäljning på kort sikt. 

 

Public Relations 

Public Relations, eller PR, är ett begrepp som innefattar all reklam eller publicitet som man inte 

betalar för (Armstrong & Kotler, 2008). Viktiga verktyg för PR är pressrelationer, produktpublicitet, 

företagskommunikation, samt rådgivning. Exempel på PR är hemsidor, artiklar om företag och 

produkter i pressen, samt föreläsningar och seminarier. Blythe (2006) menar att PR handlar om att 

skapa en fördelaktig image i kundernas medvetande och att detta ofta görs genom en nyhet eller ett 

event. 

 

Direktmarknadsföring 

Direktreklam används ofta för att komplementtera de andra promotionverktygens styrkor och 

svagheter (Fill, 2005). Till en början förknippades direktmarknadsföring endast med direktreklam, 

eller reklamutskick i brevlådan. Tack vare teknologin har dock begreppet direktmarknadsföring 

breddats och innefattas idag även av exempelvis telemarketing och direktreklam via E-mall. Blythe 

(2006) menar att direktreklamen utvecklats i och med databaser som ser till att budskap endast nås av 

dem som är intresserade av just deras innehåll. 

 

Personlig försäljning 

Säljfolk är idag välutbildade och vältränade professionella som arbetar med att bygga upp och behålla 

en god relation med sina kunder (Armstrong & Kotler, 2008). Relationerna byggs upp genom att 

lyssna på sina kunder, utvärdera deras behov, samt organisera företagets resurser för att lösa kundens 

problem. Blythe (2006) bekräftar detta och menar även att personlig försäljning är det mest kraftfulla 

av promotionverktygen. 
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Det finns korrelerande samband mellan intresset för Bellman Marknadsföring och organisationens 

storlek i form av antal anställda, upplevda problem med planering av marknadsföringsinsatser samt 

upplevda problem med dokumentering av marknadsföringsinsatser. Vidare finns det även 

korrelationer mellan intresset av att mjukvaran är lärande och storleken på organisationens omsättning 

samt intervjupersonens utbildning i marknadsföring. Det finns en signifikant relation mellan intresset 

av att mjukvaran ger inspiration och organisationens storlek i form av antal anställda. Det finns också 

en korrelation mellan intresset av att mjukvaran ger struktur och organisationens storlek i form av 

antal anställda. Slutligen finns det en signifikant relation mellan intresset av att mjukvaran är 

visualiserande och intervjupersonens ålder. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Bransch 
-         

2 Omsättning 
,448** -        

3 Antal anställda 
,221 ,224 -       

4 Kunder 
-,091 -,051 -,064 -      

5 Marknadsföringsbudget 
-,206 -,387* -,029 ,109 -     

6 Antal marknadsförare 
,103 ,213 ,165 ,130 -,204 -    

7 Intervjupersonens ålder 
,354* ,341* ,395* ,138 -,500** ,279 -   

8 Intervjupersonens utbildning i marknadsföring 
,062 -,433* ,160 ,124 -,028 ,104 ,282 -  

9 Använder hjälpmedel 
-,260 -,045 -,219 ,078 ,011 -,079 ,105 -,285 - 

10 Problem med planering 
-,264 -,316 -,281 -,028 ,210 -,489** -,184 -,213 ,568** 

11 Problem med dokumentering 
,007 -,078 -,114 -,073 ,266 -,486** -,377* -,230 ,297 

12 Problem med visualisering 
-,139 -,376* ,221 -,007 ,027 -,154 ,074 ,346* -,225 

13 Problem med val av marknadsföringsinsatser 
-,075 -,350* -,246 ,358* ,009 -,064 ,085 ,491** -,193 

14 Intresse av Bellman Marknadsföring 
-,272 -,155 -,509** -,103 ,198 -,167 -,318 -,320 ,306 

15 Intresse av att mjukvaran är lärande 
,014 -,466* ,136 -,030 ,136 ,081 -,092 ,598** -,303 

16 Intresse av att mjukvaran kontosummerar 
-,023 -,086 -,091 ,344 ,027 ,107 -,098 -,004 ,201 

17 Intresse av att mjukvaran ger inspiration 
,023 -,130 ,372* -,075 -,133 -,324 -,055 ,166 -,250 

18 Intresse av att mjukvaran ger struktur 
-,096 ,041 -,368* ,289 ,159 -,307 -,397* -,302 ,298 

19 Intresse av att mjukvaran är visualiserande 
-,240 -,235 -,039 ,197 ,523** -,220 -,584** -,185 -,278 

* Korrelation signifikant på 5%-nivån (1-sidig) 
         

** Korrelation signifikant på 1%-nivån (1-sidig)  
         

Figur 16 - Korrelerande empiriska samband (fortsättning nästa sida) 
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 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Bransch 
          

2 Omsättning 
          

3 Antal anställda 
          

4 Kunder 
          

5 Marknadsföringsbudget 
          

6 Antal marknadsförare 
          

7 Intervjupersonens ålder 
          

8 Intervjupersonens utbildning i marknadsföring 
          

9 Använder hjälpmedel 
          

10 Problem med planering 
-          

11 Problem med dokumentering 
,552** -         

12 Problem med visualisering 
-,246 -,106 -        

13 Problem med val av marknadsföringsinsatser 
,144 ,086 ,150 -       

14 Intresse av Bellman Marknadsföring 
,404* ,381* -,198 -,121 -      

15 Intresse av att mjukvaran är lärande 
-,006 ,078 ,326 ,297 -,076 -     

16 Intresse av att mjukvaran kontosummerar 
,137 ,208 -,418* ,140 ,058 ,154 -    

17 Intresse av att mjukvaran ger inspiration 
-,112 ,182 ,294 -,026 -,058 ,269 ,181 -   

18 Intresse av att mjukvaran ger struktur 
,160 ,305 -,213 -,198 ,608** -,009 ,219 ,314 -  

19 Intresse av att mjukvaran är visualiserande 
,039 ,211 ,195 -,105 ,445* ,323 ,050 ,214 ,394* - 

* Korrelation signifikant på 5%-nivån (1-sidig) 
   

       

** Korrelation signifikant på 1%-nivån (1-sidig)  
   

       

Figur 17 – Fortsättning av Figur 16 (sid 30) 
 

4.3 ÖVRIGA OBSERVATIONER OCH GENERALISERINGAR 

Delarna man in empirin i olika subgrupper och genomför en tvärsnittsanalys visar sig ytterligare 

intressanta resultat. På tre av fem svenska tillväxtföretag saknar, enligt denna undersökning, den som 

planerar och budgeterar marknadsföringen utbildning i just marknadsföring. Samtliga (100%) av dem 

som har utbildning i marknadsföring använder i dagsläget någon form av hjälpmedel då de planerar, 

dokumenterar och visualiserar sina marknadskommunikativa aktiviteter. Av dem som saknar 

utbildning i marknadsföring är det endast 65% som använder någon form av hjälpmedel i samma 

ändamål.  

 

De som har utbildning i marknadsföring upplever även större problem med att planera och 

dokumentera sina marknadsföringsinsatser än de som saknar utbildning, men dessa samband är inte 

signifikativa till skillnad från sambandet mellan upplevda problem med visualisering av 

marknadsföringsinsatser och utbildning i marknadsföring (se 4.2 Sambandsanalys - 

korrelationsmatris).  
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Intervjupersoner som är under 40 år är mer intresserade av mjukvaran än intervjupersoner som är över 

40 år. Intervjupersoner som är utbildade i marknadsföring är mer intresserade av mjukvaran än 

intervjupersoner som saknar utbildning i marknadsföring. Det finns emellertid inget signifikativt 

samband mellan dessa. De som har utbildning i marknadsföring anser i större grad att det är intressant 

om mjukvaran kan tillföra arbetet med planering av marknadsföringsinsatser struktur och kontroll, än 

de som saknar utbildning i marknadsföring.  

 

Vad gäller företagets bransch är handelsföretag betydligt mer intresserade av Bellman Marknadsföring 

än företag från andra branscher. Empirin visar även att branscher som handelsföretag och 

företagstjänster har ett mer decentraliserat beslutsfattande än exempelvis bygg- och 

entreprenadsföretag eller företag inom tillverkningsindustrin. Avslutningsvis finns också ett samband 

mellan antalet anställda och graden av formaliteter inom organisationen. Företag med mer än 100 

anställda är mer byråkratiska än företag med mindre än 100 anställda. 
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5  A N A L Y S  

 detta kapitel analyseras den empiriska datan med hjälp av den teoretiska referensramen. 

Kapitlet är indelat efter begreppen lansering, marknad, målgrupp, samt erbjudande. Forskarens 

egen röst blir allt tydligare, men slutsatser dras inte förrän i nästa kapitel. 

5.1 LANSERING AV BELLMAN MARKNADSFÖRING 

Bellman Marknadsföring är en innovation. Detta bekräftas av de tre fokusgrupperna som aldrig 

tidigare sett en liknande produkt och därmed uppfattar mjukvaran som ny av sitt slag, samt Rogers 

(2003), som menar att en innovation är en idé, ett utförande, eller ett objekt som uppfattas som nytt av 

en individ. Spridningen av en innovation är en process i vilken en innovation kommuniceras genom 

särskilda kanaler över en viss tid bland medlemmarna i ett socialt system (Ibid.). Hur spridningen av 

innovationen Bellman Marknadsföring ska gå till är denna uppsats syfte att undersöka och därmed ska 

denna studie resultera i ett förslag till hur en lanseringsplan för mjukvaran bör se ut. 

 

Produktlivscykeln består av fem faser; produktutveckling, introduktion, tillväxt, mognad, samt 

tillbakagång (Armstrong & Kotler, 2008). Bellman Marknadsföring befinner sig i gränslandet mellan 

produktutvecklings- och introduktionsfasen. Armstrong och Kotler (2008) menar även att 

introduktionsfasen är själva lanseringsfasen och att marknadsföringens uppgift i denna fas är att skapa 

kännedom om produkten bland potentiella kunder, samt att få dem att prova den. Blythe (2006) 

påpekar marknadskommunikationens effekt vid spridning av en innovation och menar att först skapas 

kännedom (eller Attention som i AIDA-modellen), sedan kunskap. Kunskap är det första steget 

innovationsbeslutsprocessen (Lambin, 2000, Rogers, 2003, Fill, 2005) och vid detta steg vill en 

individ veta vad innovationen är och hur, samt varför, den fungerar. Vidare menar dessa författare att 

massmediekanaler effektivt kan sprida sådan typ av information. Armstrong och Kotler (2008) menar 

att annonsering ofta används vid lansering av en ny produkt i syfte att informera potentiella kunder om 

att den finns. Fokusgrupperna ansåg att annonsering, PR samt personlig försäljning är 

kommunikationskanaler som bör användas vid lansering av Bellman Marknadsföring. Annonsering 

kan ha syftet att informera och meddelandet kan kommuniceras genom exempelvis branschtidningar 

(Armstrong & Kotler, 2008), vilket var vad fokusgruppen med representanter ur högskolevärlden 

ansåg. Blythe (2006) menar att PR handlar om att skapa en fördelaktig image i kundernas medvetande. 

Fokusgruppen med representanter ur högskolevärlden ansåg att effektiv PR vid lanseringen av 

Bellman Marknadsföring skulle kunna vara att sprida information om mjukvaran på 

marknadsföringsföreningar och marknadsföringsutbildningar. Personlig försäljning handlar, enligt 

Armstrong och Kotler (2008), om att bygga upp och behålla en god relation med sina kunder, samt att 

organisera sina resurser för att lösa kundernas problem. Blythe (2006) anser att personlig försäljning är 

I 
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det mest kraftfulla promotionverktyget. Som komplement till både personlig försäljning och 

annonsering kan säljfrämjandeåtgärder användas. Exempelvis i form av bonusar till säljkåren och 

rabatter till kunderna (Armstrong & Kotler, 2008). Blythe (2006) slår fast att Sales Promotion ökar 

försäljningen men endast på kort sikt. 

 

Abdiu et al. (2006) menar att en marknadsdriven ansats är vital om lanseringen av en ny produkt ska 

lyckas eller ej för ett mindre svenskt företag. De menar bland annat att det är av största vikt att man 

involverar kunderna. Detta är något som Pelle gjort i fallet med Bellman Marknadsföring då en av 

fokusgrupperna som provat mjukvaran varit representanter från potentiella målgrupper, samt då hela 

idén till mjukvaran föddes ur en symbios av Sederkvist Kommunikations kunders efterfrågningar och 

Pelles lyhördhet för dessa. Lambin (2000) hävdar att innovationer som har sitt ursprung på marknaden 

har större möjlighet att lyckas än de som härstammar inifrån en organisation. 

 

5.2 BELLMAN MARKNADSFÖRINGS MARKNAD 

5.2.1 Problembilden och Bellman Marknadsföring som lösning 
En del av undersökningen gick ut på att belysa upplevda problem i arbetet med marknadsföring i 

svenska tillväxtföretag. Empirin visar dock att respondenterna i undersökningen inte upplever särskilt 

stora problem vare sig med planering, dokumentering, eller visualisering av marknadsföringsinsatser. 

Med tanke på hur denna fråga angående upplevda problem är ställd kan resultatet innebära att 

respondenterna upplever problem i arbetet med planering, dokumentering samt visualisering av 

marknadsföringsinsatser, men att de inte ser en mjukvara som en lösning eller just avsaknaden av just 

en sådan som orsaken till problemet. Detta är något som ligger helt i linje med den tredje 

fokusgruppens resonemang kring att de tror att det finns en marknad för Bellman Marknadsföring, 

men att behovet måste skapas först (se Figur 1, sid 2). Det bekräftas även av Lambin (2000) och Fill 

(2005) som båda hävdar att den första fas en organisation genomgår i köpbeslutsprocessen är 

identifiering av behov. Således vet flera av Bellman Marknadsförings potentiella framtida användare 

inte att deras problem i arbetet med marknadsföring kan bero på att de inte planerar den särskilt väl, 

eller att de inte skapar någon historik att titta tillbaka på i framtiden, eller att de inte visualiserar den i 

form av exempelvis marknads- och aktivitetsplaner. De som dock gör strategiska marknadsplaner och 

dokumenterar dessa ser eventuellt inte en specifikt utvecklad mjukvara som ett hjälpmedel för att 

underlätta detta arbete.  

 

Ytterligare en orsak till att de upplevda problemen bland svenska tillväxtföretag med planering, 

dokumentering samt visualisering av marknadsföringsinsatser (på grund av att man saknar ett 

hjälpmedel eller verktyg för detta) inte är särskilt stora kan vara att man anser att de mjukvaror man 
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använder i dagsläget på ett fullgott sätt tillfredställer detta behov. Närmare tre av fyra respondenter 

hävdar att de i dagsläget använder hjälpmedel i arbetet med planering, dokumentering och 

visualisering av marknadskommunikativa aktiviteter. Av dem som använder hjälpmedel vid planering, 

dokumentering samt visualisering av marknadsföringsinsatser använder majoriteten Microsoft Word, 

Microsoft Excel och Microsoft PowerPoint (se Figur 9, sid 27). Det tycks således som att dessa 

mjukvaror är tillfredställande för de flesta och på grund av detta krävs att Bellman Marknadsföring är 

betydligt bättre än dessa existerande produkter för att på ett fortare sätt adopteras. Rogers (2003) 

resonerar kring att en innovations relativa fördelar gentemot befintliga lösningar är viktiga då det 

gäller spridningen av dem. Skillnaderna är emellertid stora mellan Bellman Marknadsföring och de 

mjukvaror respondenterna nämnt att de använder i arbetet med planering, dokumentering och 

visualisering av marknadskommunikativa aktiviteter (se Figur 9, sid 27). Bellman Marknadsföring är 

den enda mjukvaran i sitt slag, enligt fokusgrupperna (se Figur 1, sid 2), och är, till skillnad från de 

använda mjukvarorna, utvecklad specifikt för arbete med planering, dokumentering och visualisering 

av marknadsföringsinsatser. Microsoft Word är ett ordbehandlingsprogram, Microsoft Excel är ett 

kalkyleringsprogram, Microsoft PowerPoint är ett presentationsprogram, Microsoft Outlook är ett 

mailprogram med inbyggd planeringskalender och MSProject är ett projektplaneringsprogram 

(www.microsoft.com). Inget av dessa program är alltså anpassat för att planera, dokumentera och 

visualisera marknadsföringsinsatser. SuperOffice är en svensk mjukvara för Customer Relationship 

Management (CRM) och fungerar främst som ett säljstöd (www.superoffice.se). InfoManager är en 

amerikansk mjukvara för internrapportering främst inom inköp, försäljning och logistik 

(www.infomanagerinc.com). ClickView är också amerikanskt och är även det till för att strukturera 

rapportering och kommunikation internt (www.clickview.com). Pyramid är ett brett, svenskt 

affärssystem som innehåller rutiner för ekonomi, logistik, tillverkning, CRM, projekthantering, 

butikssystem, e-handel och olika mobila lösningar (www.unikum.se). Även alla dessa program skiljer 

sig således också till stor del från Bellman Marknadsföring och inget av dem är heller anpassat för att 

planera, dokumentera och visualisera marknadsföringsinsatser. 

 

Vad gäller upplevda problem med val av marknadsföringsåtgärder på grund av avsaknad av kunskap 

inom marknadsföring visar empirin att respondenterna i något större utsträckning instämmer än i 

övriga frågor. Siffrorna i Figur 7 (sid 27) borde kanske vara ännu högre, då 60 procent (Diagram 3, 

Bilaga E) av dem som planerar och budgeterar Sveriges tillväxtföretags marknadsföring saknar 

utbildning i just marknadsföring. Frågan om problem vid val av marknadsföringsinsatser på grund av 

bristande kunskap inom marknadsföring har ingen direkt koppling till mjukvaran Bellman 

Marknadsföring, eftersom denna inte kan välja marknadsaktiviteter åt användaren. Frågan är dock 

intressant i det avseende att mjukvaran fungerar lärande och utbildar användaren inom 

marknadsföring, samt att den ger inspiration och visar på de marknadskommunikativa möjligheter som 

finns. Det finns även en risk för Bellman Marknadsföring i att få har utbildning i marknadsföring, 
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vilket gör att marknadsföringen får låg prioritet och små resurser. Återigen belyses här vikten av att 

sprida kännedom och kunskap om produkten initialt (Lambin, 2000, Rogers, 2003, Fill, 2005, Blythe, 

2006, Armstrong & Kotler, 2008). 

 

5.2.2 Potentialen för Bellman Marknadsföring och adopterare av 

mjukvaran 
Empirin visar att 63% av respondenterna anser att en mjukvara som Bellman Marknadsföring skulle 

vara från intressant till mycket intressant för deras organisation. Undersökningens urval gjordes från 

Dagens Industris Gasellista från 2007 och hela populationen bestod således av 1088 företag. Om man 

utgår från att urvalet är representativt har Sederkvist Kommunikation hela 685 potentiella kunder 

bland de svenska företag som växt mest de senaste tre åren och 80 av dessa är mycket intresserade av 

mjukvaran. Ser man tillväxtföretag som representativa för alla företag i Sverige innebär detta att 1 351 

företag av de 18 246 som har mer än 20 anställda (www.scb.se) skulle vara mycket intresserade av 

Bellman Marknadsföring, eller att 900 företag av de 12 151 som har en omsättning på mer än 50 

miljoner kronor om året (www.scb.se) skulle vara mycket intresserade av mjukvaran. Att företag 

måste ha mer än 20 anställda, eller en omsättning på minst 50-100 miljoner, för att vara intresserade 

av Bellman Marknadsföring var en slutsats som drogs tidigt i denna undersökning. Om man räknar ut 

ett medelvärde utifrån dessa två parametrar och låter tillväxtföretagen på Gasellista representera alla 

svenska företag skulle detta innebära att 1 125 svenska företag, redan i dagsläget, är mycket 

intresserade av en mjukvara som Bellman Marknadsföring. 

 

En reflektion över intresset och marknadspotentialen för Bellman Marknadsföring är att de är större än 

man kunnat ana på förhand. Tidigt indikerades från flera olika håll att undersökningen skulle bli 

svårgenomförd på grund av produktens komplexitet, samt svårigheterna att på ett enkelt sätt beskriva 

mjukvaran. Att intervjuerna skulle ske via telefon var ytterligare ett aber då tiden är knapp och 

visualiserbarheten lika med noll. Intresset visade sig dock vara relativt stort trots den smala 

beskrivningen av produkten som gavs och ett par respondenter hävdade att de redan sökt ett liknande 

verktyg på marknaden utan resultat. En innovations komplexitet är annars ett av de attribut som 

Lambin (2000) och Rogers (2003) hävdar påverkar hur snabbt den adopteras. Komplexiteten gäller hur 

svår en produkt är att förstå och använda. Då man ska beskriva Bellman Marknadsföring är den 

mycket komplex, medan den inte är särkilt svår att använda, utan snarare enkel. Utmaningen ligger 

alltså i att kunna beskriva mjukvaran på ett enkelt och smidigt sätt för att få potentiella kunder 

intresserade och här anser jag att två av Lambins (2000) och Rogers (2003) andra attribut kommer att 

vara viktiga komplement; testbarheten och observationsbarheten.  
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Ett intressant samband vad gäller potentialen för Bellman Marknadsföring och Lambin (2000), Rogers 

(2003) samt Fills (2005) teori om adopterare och när i processen de adopterar en innovation. De olika 

adopterarna som finns är innovatörer (2,5%), tidiga efterföljare (13,5%), tidig majoritet (34%), sen 

majoritet (34%) samt eftersläntrare (16%). Lägger man Rogers (2003) kurva (se Figur 3, sid 14) med 

de olika adopterarna och när i processen de adopterar en innovation över Figur 10 (se sid 27) blir 

resultatet Figur 18 nedan. 

 
Figur 18 – Kombination av intresset för Bellman marknadsföring och Rogers (2003) adopterare över tid 

 

Det som är intressant med figuren ovan är att den marknadsundersökning som gjorts för Bellman 

Marknadsföring bekräftar att lanseringen av mjukvaran kommer att se ut som teorin säger om 

spridning av innovationer. Hur brant kurvan ovan kommer att bli i Bellman Marknadsförings fall, det 

vill säga hur snabbt den adopteras av aktörerna på marknaden, kommer att avgöras av dess karaktär i 

form av relativ fördel gentemot konkurrerande produkter, kompatibilitet, komplexitet, testbarhet, samt 

observationsbarhet (Lambin, 2000, Rogers, 2003). 

 

Ytterligare en viktig parameter vad gäller adoption av Bellman Marknadsföring är att sprida kunskap 

om hur man använder mjukvaran. Desouza et al. (2007) menar att en användare först når steget 

operabilitet då denne börja använda en ny teknisk artefakt. Operabilitet innebär att den nya användaren 

först måste lära sig teknologins grunder och de influeras i detta steg framförallt av tidigare 

erfarenheter av liknande teknologi. 
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5.3 BELLMAN MARKNADSFÖRINGS MÅLGRUPPER 

5.3.1 Segmentering 
Gustafsson (1998) hävdar att för att skapa en stark position på marknaden krävs segmentering och 

företag som målinrikar sig har större möjlighet att etablera sig. När det finns skillnader i kundbehov, 

eller i deras attityder och beteende, mellan grupper eller individer på marknaden, finns det möjlighet 

att segmentera (Hooley, 2004, Fill, 2005). Hooley (2004) menar också att då man segmenterar 

businessmarknader bör beakta företagets bakgrundsegenskaper, attitydegenskaper, samt 

beteendeegenskaper. Vad gäller bakgrundsegenskaper visar empirin att de företag som har en 

omsättning på över 200 miljoner i större utsträckning har utbildade personer inom marknadsföring 

som planerar och budgeterar den samma, än företag med en omsättning på mindre än 200 miljoner. 

Samtliga (100%) av dem som har utbildning i marknadsföring använder i dagsläget någon form av 

hjälpmedel då de planerar, dokumenterar och visualiserar sina marknadskommunikativa aktiviteter. 

Av dem som saknar utbildning i marknadsföring är det endast 65% som använder någon form av 

hjälpmedel i samma ändamål. Enligt Lambin (2000) och Rogers (2003) innebär en innovations 

kompatibilitet till vilken den nya produkten uppfattas överensstämma med existerande värderingar och 

erfarenheter. Företag som redan i dagsläget använder hjälpmedel och verktyg i sitt arbete med 

planering, dokumentering och visualisering av marknadsföringsinsatser bör därför snabbare adoptera 

Bellman Marknadsföring än företag som inte gör det. Enligt empirin kännetecknas dessa 

organisationer av en omsättning på över 200 miljoner och av att de som planerar och budgeterar 

marknadsaktiviteter har utbildning i marknadsföring. 

 

Gustafsson (1998) menar att det vid segmentering finns flera olika kriterier för val av målmarknader, 

samt att en marknadsintroduktion kan variera i omfattning och inledningsvis endast genomföras i 

begränsad skala. Med faktumet att Sederkvist Kommunikation är ett litet företag i åtanke kan en 

marknadsintroduktion i mindre skala och riktad mot väl definierade segment vara att föredra. Inte 

minst av ekonomiska skäl. Av Gustafssons (1998) kriterier för marknadssegmentering kan segmentets 

potential, målgruppens förväntade reaktion, samt segmentets tillgänglighet i form av kontakter och 

närhet vara särskilt intressanta i Bellman Marknadsförings fall. Empirin visar att vad gäller intresset 

för Bellman Marknadsföring finns ett korrelerande samband mellan organisationens storlek i form av 

antal anställda och intresse för mjukvaran. Organisationer med mindre än 100 anställda tenderar att 

vara mer intresserade än organisationer med mer än 100 anställda. Den tidiga slutsatsen om att ett 

företag måste ha minst 20 anställda för att vara intresserade av mjukvaran ger därmed ett 

marknadssegment bestående av företag som har mellan 20-100 anställda. Rogers (2003) hävdar att ju 

större en organisation är i antalet anställda, desto tidigare kan den förväntas adoptera en innovation. 

Två andra egenskaper hos organisationer, som påverkar hur fort de adopterar innovationer, är graden 

av byråkrati och beslutsfattandet (Ibid.). Empirin visar att 59% (se Bilaga E)av svenska tillväxtföretag 
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har ett centraliserat beslutsfattande, medan övriga 41% (se Bilaga E) har ett decentraliserat 

beslutsfattande. Kunskapsintensiva branscher, som företagstjänster och handelsföretag, förefaller i 

större utsträckning ha ett decentraliserat beslutsfattande än exempelvis tillverkningsindustri samt 

bygg- och entreprenadbranschen. Enligt Rogers (2003) är kunskapsintensiteten ytterligare en egenskap 

som karaktäriserar en innovativ organisation. Vad gäller byråkrati hävdar majoriteten (85%) av 

respondenterna i undersökningen att de har låg grad av formalitet, medan 15% av de företag som växt 

mest i Sverige de senaste tre åren anser sig ha hög grad av formella regler, rapporter och 

kommunikationskanaler (se Bilaga E). Företag som har mer än 100 anställda har till en större grad hög 

formalitet än företag med mindre än 100 anställda. Vad gäller Rogers (2003) ytterligare tre egenskaper 

hos innovativa organisationer, välutvecklad internkommunikation, mycket likvida medel, samt om 

organisationens ledare är positivt inställda till förändring, är de svårare att mäta och lämnas därför 

därhän.  

 

Lambin (2000) och Fill (2005) slår fast att det inom varje organisation finns ett komplext centrum för 

köpbeslut och detta centrum består av köpare, användare, påverkare, beslutsfattare, samt gatekeepers. 

Beroende på skillnader i organisationens storlek och struktur ser även centrumet för köpbeslut olika ut 

(Wood, 2005). Är exempelvis formaliteten hög och beslutsfattandet centraliserat är det även på detta 

vis i centrumet för köpbeslut. Detta centrum genomgår i köpbeslutsprocessen flera faser och den första 

är identifiering av behov (Lambin, 2000, Fill, 2005). Att skapa ett behov av en mjukvara som Bellman 

Marknadsföring på marknaden ansåg fokusgrupp tre vara ett viktigt första steg. Jämför detta med 

marknadskommunikationens roll att skapa kännedom vid lanseringen av en ny produkt, sedan kunskap 

(Blythe, 2006) samt att kunskap är det första steget innovationsbeslutsprocessen (Lambin, 2000, 

Rogers, 2003, Fill, 2005). Lambin (2000) och Fill (2005) menar att det är viktigt för en leverantör att 

analysera köpbeslutsprocessen inom olika organisationer och svara på frågorna; vilka är viktiga 

deltagare i processen och vad influeras de av? Enligt Fill (2005) är det viktigt för en leverantör att veta 

vilka i en köpande organisation som är involverade i köpbeslutsprocessen för att kunna rikta sin 

kommunikation mot dessa. Enligt Persson och Stenberg (2002) är organisationens medarbetare och 

VD de viktigaste intressenterna i svenska företags köpbeslutsprocesser. Björkborg och Svensson 

(2003) slår fast att IT-ansvarig är den som slutligen avgör vilken mjukvara som skall användas i en 

organisation. Användarna är dock i högsta grad inblandade i den process som leder fram till 

anskaffningen av en viss mjukvara. Intressenterna influeras i köpbeslutsprocessen främst av den 

ekonomiska situationen, teknologisk kunskap, samt attityder och normer inom organisationen (Persson 

& Stenberg, 2002). För att återknyta till Hooley (2004) hävdar han att även businessprodukter köps av 

människor och att man därför bör beakta köparnas beteendeegenskaper även vid segmentering av 

businessmarknader, just som vid segmentering av konsumentmarknader. Enligt empirin är personer 

som är under 40 år är mer intresserade av mjukvaran än intervjupersoner som är över 40 år och 
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respondenter som är utbildade inom marknadsföring är mer intresserade av mjukvaran än 

intervjupersoner som saknar utbildning i marknadsföring. 

 

5.3.2 Positionering 
Fill (2005) menar att en produkts position är det utrymme den fyller på marknaden. Vad gäller just 

mjukvaror menar Messerschmitt (2004) att dessa bör utformas med fokus på att både öka värdet av 

den samt minska kundernas totala kostnader. En tidig tanke var att Bellman Marknadsföring ska 

underlätta problem med planering, dokumentering och visualisering av marknadskommunikativa 

aktiviteter. Detta var även Pelles syfte då han utvecklade mjukvaran. Denna undersökning visar dock 

att svenska tillväxtföretag inte upplever särskilt stora problem med vare sig planering, dokumentering 

eller visualisering av marknadsföringsinsatser. Åtminstone inte på grund av att det saknas ett 

hjälpmedel eller verktyg för detta. Dock är det olika grupper som upplever problem med olika saker, i 

den utsträckning de nu upplever problem överhuvudtaget. Empirin visar korrelerande samband mellan 

om den som ansvarar för marknadsföringen har utbildning i marknadsföring eller ej och upplevda 

problem med att visualisera sina insatser. De som har utbildning i marknadsföring upplever större 

problem med att visualisera sina marknadsföringsinsatser än de som saknar utbildning. De som har 

utbildning i marknadsföring upplever även större problem med att planera och dokumentera sina 

marknadsföringsinsatser än de som saknar utbildning, även om dessa relationer inte är lika starka. Det 

finns även ett korrelerande samband mellan om den som ansvarar för marknadsföringen har utbildning 

i marknadsföring eller ej och upplevda problem vid val av marknadskommunikativa aktiviteter, 

eftersom man saknar kunskap. De som inte är utbildade inom marknadsföring upplever större problem 

då de ska välja marknadsföringsinsatser än de som är utbildade inom marknadsföring. Ur detta 

resonemang föds två olika typer av målgrupper för Bellman Marknadsföring; företag med kunskap 

inom marknadsföring som behöver ett verktyg för att planera, dokumentera och visualisera sina 

marknadsföringsåtgärder (Målgrupp 1), samt företag som saknar kunskap inom marknadsföring som 

behöver ett lärande verktyg för att utveckla och koordinera sina marknadskommunikativa aktiviteter, 

som samtidigt ger inspiration till vilka möjligheter som finns med marknadsföring (Målgrupp 2). 

Vikten av att definiera den framtida positionen på marknaden och tilltänkta målgrupper redan i 

lanseringsplanen belyses av Armstrong och Kotler (2008). De hävdar att marknadspionjären måste 

välja en lanseringsstrategi i linje med den tänkta positioneringen, framförallt då detta ger en stor chans 

att bygga upp och behålla marknadsledarskap. 

 

Hooley (2004) menar att positionering är ett resultat av att företag försöker skapa en effektiv och 

konkurrenskraftig differentiering av sina produkter. Skillnaderna måste vara viktiga, distinkta, 

överlägsna, kommunicerbara, betalbara, samt lönsamma. Exempel på viktiga skillnader med Bellman 

Marknadsföring är att den spar sina kunder resurser i form av både tid och pengar, att den tillför 
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arbetet med marknadsföring struktur och kontroll, samt att den fungerar visualiserande med marknads- 

och aktivitetsplaner. De distinkta skillnaderna med mjukvaran är att den är en innovation och att den 

inte kan imiteras eller utföras bättre av andra, då Sederkvist Kommunikation vid lanseringsfasen har 

ett års försprång av utvecklingsarbete. De överlägsna skillnaderna mellan Bellman Marknadsföring 

och befintliga mjukvaror är stora eftersom det är den enda som är utvecklad specifikt för att underlätta 

planering, dokumentering och visualisering av marknadsföringsinsatser. Att skillnaderna ska vara 

kommunicerbara innebär att de ska kunna kommuniceras på ett sätt att kunderna förstår dem. I 

Bellman Marknadsförings fall gäller det att finna säljargument som passar de olika målgrupper och 

marknadssegment man väljer att rikta lanseringen mot. Kunderna ska även ha råd att betala för 

skillnaderna, vilket kan bli lite av en utmaning i fallet med Bellman Marknadsföring då det är en 

innovation och kunderna inte är beredda att betala för en sådan mjukvara. Priset måste även vara 

rimligt och skillnaderna därmed lönsamma för företaget. Hooley (2004) och Fill (2005) slår fast att då 

man utvecklar sin positionering och hanterar denna kan man använda sig av perceptuell kartläggning.  

 

Målgrupp 1 

Empirin visar att de företag som har en omsättning på över 200 miljoner i större utsträckning har 

utbildade personer inom marknadsföring som planerar och budgeterar densamma, än företag med en 

omsättning på mindre än 200 miljoner. Yngre intervjupersoner tycks även i större utsträckning vara 

utbildade inom marknadsföring än äldre. De som har utbildning i marknadsföring anser istället i större 

grad att det är intressant om mjukvaran kan tillföra arbetet med planering av marknadsföringsinsatser 

struktur och kontroll, än de som saknar utbildning i marknadsföring. Detta samband är dock inte 

signifikativt. 

 

Det finns signifikativa relationer mellan antalet individer som arbetar med marknadsföring på ett 

företag och upplevda problem med planering och dokumentering av marknadsföringsinsatser. De som 

arbetar ensamma med marknadsföring inom sin organisation är de som upplever störst problem med 

att planera och dokumentera sina marknadskommunikativa aktiviteter. Signifikativa relationer finns 

mellan upplevda problem med planering och dokumentering av marknadsföringsinsatser och intresse 

för Bellman Marknadsföring. De som upplever större problem med planering och dokumentering av 

marknadsföringsinsatser är alltså mer intresserade av en mjukvara som Bellman Marknadsföring, än 

de som upplever mindre eller inga alls problem med planering och dokumentering av 

marknadsföringsinsatser. 

 

Slutligen finns också en signifikativ relation mellan respondentens ålder och intresset av att mjukvaran 

fungerar visualiserande med övergripande och mer detaljerade marknads- och aktivitetsplaner, samt att 

dessa kan skrivas ut för presentation. Yngre intervjupersoner tycks tycka att denna egenskap är mer 

intressant än äldre. 
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Målgrupp 2 

Vad gäller vilka särskilda egenskaper hos Bellman Marknadsföring som intresserar olika 

organisationer och respondenter finns till att börja med en signifikativ relation mellan storleken på 

företagets omsättning och intresset för att mjukvaran fungerar lärande och utbildar användaren inom 

marknadsföring. Företag med en omsättning på mindre än 200 miljoner värdesätter lärandeegenskapen 

högre än företag med en omsättning på mer än 200 miljoner. Ett korrelerande samband finns även 

mellan intervjupersonens utbildning i marknadsföring och intresset för att mjukvaran fungerar lärande. 

De respondenter som saknar utbildning i marknadsföring är betydligt mer intresserade av att Bellman 

Marknadsföring fungerar lärande än respondenter som är utbildade inom marknadsföring. 

 

De företag som upplever större problem med att välja marknadskommunikativa aktiviteter har ofta en 

lägre omsättning än 200 miljoner och riktar sig framförallt mot businesskunder. Företag som sysslar 

med business-to-consumer och har en omsättning på mer än 200 miljoner har alltså större vetskap om 

vilka marknadsföringsinsatser de bör använda för att nå sin målgrupp, än företag som sysslar med 

business-to-business eller har en lägre omsättning än 200 miljoner. 

 

5.4 ERBJUDANDET – BELLMAN MARKNADSFÖRING 

 
Figur 19 – Den totalt upplevda produkten Bellman Marknadsföring 

 

5.4.1 Produkten 
Kärnprodukten är den innersta cirkeln i Figur 19 och består i Bellman Marknadsförings fall av en 

mjukvara som underlättar arbetet med att planera, dokumentera samt visualisera 

Mjukvaran

Utbildning, Service & 
support, Uppdateringar, 
Förpackning, Pris, 
Distribution

Image, Varumärke
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marknadsföringsinsatser. Kärnprodukten är den problemlösande tjänst eller fördel som kunder faktiskt 

köper då de anförskaffar sig en produkt (Armstrong & Kotler, 2008). 

 

5.4.1 Mervärden 
Bellman Marknadsförings mervärden kan studeras i det mittersta höljet på Figur 19 (se föregående 

sida). Gustafsson (1998) menar att mervärden är olika typer av kringtjänster som, tillsammans med det 

yttersta höljet vilket består av image, bidrar till den totalt upplevda produkten. Bellman 

Marknadsförings mervärden är utbildning, service och support, uppdateringar, förpackning, pris, samt 

distribution. 

 

Utbildning 

Fokusgrupperna är överens om att det krävs en startuputbildning för Bellman Marknadsförings 

kunder. De menar att Sederkvist Kommunikation ska hjälpa sina kunder igång med arbetet i 

mjukvaran. Då empirin tyder på att okunskapen inom marknadsföring är mycket stor på de flesta 

svenska företag vore eventuellt även ett erbjudande om en grundläggande utbildning i marknadsföring 

att föredra. 

 

Service och support 

Flera av deltagarna i fokusgrupperna har uttryckt sin oro för att det initialt kan bli fråga om ett stort 

antal supportsamtal innan kunderna kommit igång med att använda mjukvaran. Ett utförligt FAQ-

avsnitt är därför, enligt dem, att föredra. Service och support är även viktiga bitar då man genom 

personlig försäljning vill bygga upp och behålla en god relation med sina kunder (Armstrong & 

Kotler, 2008). 

 

Uppdateringar 

Deltagarna i fokusgrupperna var också överens om affärsmodellen för Bellman Marknadsföring. 

Vanligen då man upphandlar mjukvaror betalar man en produktlicens per användare, varpå man 

skriver på ett serviceavtal som består av en årsavgift och resulterar i löpande uppdateringar. På detta 

sätt ansåg fokusgrupperna även att Bellman Marknadsförings affärsmodell borde se ut. 

 

Framtida uppdateringar som det redan, från fokusgruppernas sida, uttryckts önskemål om är en 

serverversion av mjukvaran, att mjukvaran ska vara kompatibel med det användande företagets 

ekonomisystem, samt att den ska kunna anpassas efter den typ av organisation som använder den. 
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Förpackning och distribution 

Bellman Marknadsföring kommer, som många andra mjukvaror, att levereras i en låda med en 

installations-CD och användarhandbok, menar Pelle. 

 

Vad gäller distributionen finns, enligt Lambin (2000) samt Armstrong och Kotler (2008), direkta och 

indirekta marknadskanaler. I Bellman Marknadsförings fall kommer man att använda sig av en direkt 

marknadskanal via en säljkår som byggs upp av Sederkvist Kommunikation. I direkta 

marknadskanaler finns inga mellanhänder och tillverkaren säljer direkt till slutkund (Ibid.). En tänkbar 

typ av indirekt marknadskanal för Bellman Marknadsföring skulle kunna vara att leverantörer av 

marknadsföring, som exempelvis reklambyråer, agerar återförsäljare och säljer mjukvaran till sina 

kunder. Då en ny produkt lanseras byggs ofta en selektiv distributionskedja upp (Armstrong & Kotler, 

2008), vilket innebär att produktens tillgänglighet begränsas men även att kostnaderna för 

distributionen minskar (Lambin, 2000). 

 

Då man ska kommunicera genom distributionskanalen använder man sig endera av en pushstrategi, 

eller en pullstrategi (Lambin, 2000). Eftersom man i Bellman Marknadsförings fall kommer att 

använda sig av direkta marknadskanaler blir kommunikationen riktad direkt mot marknaden och 

slutkunden, vilket innebär en pullstrategi (Ibid.). 

 

Pris 

Ett företag som lanserar en innovation kan välja mellan två olika strategier att använda sig av; 

marknadsskumning och marknadspenetration (Gustafsson, 1998, Lambin, 2000, Armstrong & Kotler, 

2008). Marknadsskumning innebär ett högt initialt pris för att sedan sänka då andra aktörer entrar 

marknaden, medan marknadspenetration innebär ett lågt pris för att penetrera marknaden snabbt och 

djupt för att försvåra för konkurrenter att ta sig in på marknaden. Calantone och Di Benedetto (2007) 

skiljer på bra och dålig skumning och hävdar att skillnaden beror på graden av marknadsorientering i 

produktutvecklings- och lanseringsfasen. Vid mötet med den tredje fokusgruppen fördes en diskussion 

angående priset på Bellman Marknadsföring och det visade sig här att representanterna från 

näringslivet var beredda att betala ett högre pris för mjukvaran än representanterna från offentlig 

sektor. Tidigare har även påpekats att Bellman Marknadsföring är framtagen på ett starkt 

marknadsorienterat sätt. 
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6  S L U T S A T S E R  O C H  R E K O M M E N D A T I O N E R  

 detta kapitel dras slutsatser utifrån undersökningen och analysen. Här presenteras även ett 

förslag till en lanseringsplan för Bellman Marknadsföring. Detta kapitel kommer även att 

utgöra det dokument som kommer att lämnas över till Sederkvist Kommunikation och det kan 

sedermera användas som ett strategiskt beslutsunderlag vid marknadsintroduktionen av mjukvaran. 

6.1 LANSERINGSPLAN FÖR BELLMAN MARKNADSFÖRING 

Syftet med denna studie var att belysa marknadspotentialen för en mjukvara med Bellman 

Marknadsförings egenskaper. Denna undersökning skulle sedermera ligga till grund för vägledande 

förslag och rekommendationer till hur en framgångsrik lanseringsplan för ett administrativt verktyg, 

som Bellman Marknadsföring, bör se ut. Resultatet skulle således bli ett marknadsstrategiskt 

beslutsunderlag för Sederkvist Kommunikation med rekommendationer, byggda på empirin från 

marknadsundersökningen, samt vedertagna teorier kring produktlansering och innovationsspridning. 

Denna studie är mycket praktiskt orienterad och bidraget är i form av en lanseringsplan, vilket ett 

förslag till presenteras i detta kapitel och består av delarna målgrupp, marknad, marknadssmål samt 

marknadsstrategi. Studiens teoretiska bidrag är en ökad förståelse för komplexiteten vid lansering av 

innovationer. Där marknaden inte upplever ett tydligt behov, delvis på grund av att det tidigare inte 

funnits någon liknande produkt.  

 

6.1.1 Marknad 
Hur stor marknadspotentialen är för Bellman Marknadsföring var syftet med marknads-

undersökningen. Potentialen visade sig vara relativt hög då nästan en tredjedel av de svenska företag 

som växt mest de senaste tre åren svarade en fyra eller en femma på frågan hur intressant en mjukvara 

med Bellman Marknadsförings egenskaper skulle vara för deras organisation. Förutsatt att denna 

undersöknings urval är representativt för alla företag på Gasellistan och att dessa tillväxtföretag 

sedermera är representativa för samtliga svenska företag skulle det finns drygt 1 100 företag i Sverige 

som i dagsläget är mycket intresserade av en mjukvara som Bellman Marknadsföring. Utmaningen blir 

för Sederkvist Kommunikation initialt att finna de innovatörer på marknaden som är beredda att prova 

en innovation innan någon annan gör det. Då dessa väl är funna kommer försäljningen att bli enklare 

då man kan hänvisa till referensobjekt inom olika branscher och visa på nöjda kunder. Hur fort 

mjukvaran kommer att börja användas av svenska företag kommer, förutom hur pass väl den 

överensstämmer med existerande värderingar och erfarenheter, att bero på dess relativa fördel 

gentemot konkurrerande produkter, dess komplexitet, dess testbarhet, samt dess observationsbarhet. 

Således vore det bra om Sederkvist Kommunikation kunde erbjuda sina potentiella kunder att prova 

I 
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mjukvaran under en vecka eller två. Med en hemsida för Bellman Marknadsföring kan den 

intresserade gå in och observera mjukvaran och dess funktioner. Vad gäller komplexiteten fastslogs 

det i analysen att Bellman Marknadsföring är något svår att beskriva, men att den är relativt enkel att 

använda då man lärt sig hur den fungerar. 

 

Bellman Marknadsförings relativa fördel gentemot konkurrerande produkter eller befintliga lösningar 

hos de potentiella kunderna är det viktigaste attributet då denna innovation ska spridas på marknaden. 

Eftersom det inte existerar en direkt konkurrerande produkt jämförs Bellman Marknadsföring istället 

med de potentiella kundernas befintliga lösningar i arbetet med planering, dokumentering och 

visualisering av marknadsföringsinsatser. I dagsläget används mjukvarorna Microsoft Word, 

Microsoft Excel och Microsoft PowerPoint i stor utsträckning till detta ändamål. Bellman 

Marknadsföring skiljer sig dock till stor del från dessa mjukvaror och det är därför de relativa 

fördelarna bör utgöra marknadspositionen. Svaret på frågan hur Bellman Marknadsföring bör 

positioneras på marknaden blir därmed en jämförelse med befintliga lösningar som visar på 

mjukvarans överlägsenhet och att den är resurssparande. I Figur 20 nedan presenteras en 

positioneringskarta över Bellman Marknadsföring i tre dimensioner. De tre dimensionerna är kostnad i 

form av tid och pengar, kvalitet i form av marknadsplansutvecklingens standard, samt kontroll i form 

av överblickbarhet och skapande av presentationsmaterial. Bellman Marknadsföring har alltså låg 

kostnad, hög kvalitet och hög kontroll. 

 

 
Figur 20 - Perceptuell kartläggning av Bellman Marknadsföring i jämförelse med befintliga lösningar på marknaden 
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En av forskningsfrågorna löd vilka marknadssegment bör Sederkvist Kommunikation rikta lanseringen 

av Bellman Marknadsföring? Sederkvist Kommunikation är ett litet företag med små resurser och 

därmed bör marknadsintroduktionen av Bellman Marknadsföring göras i begränsad skala. Till att börja 

med ska man söka efter företag som uppfyller kraven, eller åtminstone ett par krav, hos någon av de 

två målgrupperna. Dessa företag bör eftersökas geografiskt nära Kalmar, eftersom det då blir mindre 

resekostnader och eftersom Pelles nätverk är som störst i och runtom Kalmar. På sikt finns det dock 

inga geografiska begränsningar för mjukvaran inom eller utom Sverige då intresset inte tycks vara 

geografiskt begränsat och då mjukvaran är internationell. Det kan dock vara svårt att nå igenom bruset 

i storstäder där företag utsätts för en mängd erbjudande varje dag, vilket var en erfarenhet som 

marknadsundersökningen gav då särskilt Stockholmsbaserade företag var svåra att nå. Man bör också 

primärt rikta sig mot kunskapsintensiva branscher som exempelvis handelsföretag och företag som 

erbjuder företagstjänster. Företag inom dessa branscher bör kunna adoptera en innovation som 

Bellman Marknadsföring relativt fort på grund av både deras kunskapsintensitet och deras större 

utsträckning av decentraliserat beslutsfattande. Undersökningen visade dessutom att respondenter som 

planerar och budgetar marknadsföringen på handelsföretag är betydligt mer intresserade av en 

mjukvara som Bellman Marknadsföring än respondenter som ansvarar för marknadsföringen på andra 

typer av organisationer. 

 

6.1.2 Målgrupp 
Redan i det första kapitlet redogjordes för studiens forskningsfrågor och de som handlade om 

målgrupper var vilka är Bellman Marknadsförings målgrupper? Hur ser kundbeteendet och 

köpbesluten ut inom Bellman Marknadsförings målgrupper?  

 

Vad gäller den första frågan angående vilka som är Bellman Marknadsförings målgrupper kan den 

tyckas enkel att svara på; alla svenska företag. Slutsatsen, utifrån undersökningen, är dock att 

mjukvarans primära målgrupp är företag med minst 20 anställda, eller en omsättning på minst 50 

miljoner kronor. Antalet anställda bör inte heller överskrida 100. Det är alltså mellanstora företag som 

är Bellman Marknadsförings primära målgrupp, något som förutspåddes av flera av fokusgrupperna. 

De mellanstora företagen i Sverige tycks dock inte vara särskilt homogena i sitt arbete med 

marknadsföring, åtminstone inte vad gäller tillväxtföretag vilka varit föremål för denna studie. 

Empirin visar att företagen kan delas in i två större generella grupper; de med kunskap inom 

marknadsföring och de som saknar kunskap inom marknadsföring. De som har kunskap inom 

marknadsföring (Målgrupp 1) är utbildade och arbetar långsiktigt planerande med särskilda mål och 

strategier. De som saknar kunskap inom marknadsföring (Målgrupp 2) är outbildade och löser det 

mesta som har med marknadskommunikation att göra ad hoc. I Figur 21 på nästa sida kan studeras 

överskådligt dessa två målgruppers sammansättning samt hur de är uppbyggda. 
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Egenskaper Målgrupp 1 Målgrupp 2 

Bakgrundsegenskaper  

Kunskap inom marknadsföring Hög Låg

Antal anställda 20-100 20-100

Omsättning >200 miljoner <200 miljoner 

Användning av hjälpmedel i arbetet 

med marknadsföring 

Ja Nej

Attitydegenskaper  

Upplevda problem med marknads-

föring 

Problem med att planera, 

dokumentera och visualisera sina 

marknadsföringsinsatser i avsaknad 

av ett lämpligt verktyg 

Problem med att välja marknads-

kommunikativa aktiviteter på grund 

av bristande kunskap 

Personella egenskaper  

Ålder <40 >40

Utbildning i marknadsföring Ja Nej

Figur 21 – Sammanfattning av målgruppernas karaktäristik 
 

I figuren ovan kan som sagt två olika generella målgrupper studeras. Det är dock nog så viktigt att 

påpeka att ingen Bellman Marknadsförings potentiella kunder kommer att uppfylla alla egenskaperna 

för vare sig Målgrupp 1 eller Målgrupp 2. De ska ses som stereotypifieringar och företag eller 

köpbeslutscentrum som enbart uppfyller ett par tre egenskaper kan förmodligen sorteras in i endera 

målgruppen. Den viktigaste egenskapen är kunskap inom marknadsföring, eller om den som planerar 

och budgeterar marknadsföringen är utbildad eller ej, eftersom detta enligt analysen säger väldigt 

mycket om hur företagets verklighet ser ut och hur dess problem inom marknadsföring är uppbyggda. 

 

Vad gäller den andra frågan kring Bellman Marknadsförings målgruppers beteende och köpbeslut kan 

slutsatsen dras att organisationers köpbeslutsprocesser är mycket komplexa. Det är oftast inte samma 

individ som fattar beslut om köp, som sedermera ska använda mjukvaran och dessa individer influeras 

också av flera olika faktorer. I svenska företag influeras köpbeslut främst av den ekonomiska 

situationen, teknologisk kunskap samt attityder och normer. VD och medarbetare är de viktigaste 

intressenterna vid köpbeslut och i Bellman Marknadsförings fall förmodas att VD och, om det inte är 

samma person, den som ansvarar för marknadsföringen kommer att ha mycket stort inflytande på 

köpbeslut och kommer även vara de som fattar det slutgiltiga beslutet i fråga om köp eller ej av 

mjukvaran. IT-ansvarig är också en viktig person vid val av mjukvaror. Den som planerar och 

budgeterar marknadsföringen på svenska tillväxtföretag är, enligt denna undersökning, oftast en 

person med titeln marknadschef, ägaren, eller en individ med flera roller inom företaget och kallar sig 

försäljningschef. En slutsats vad gäller användaren av Bellman Marknadsföring är att denne kommer 

att variera beroende på företagets storlek i form av antalet anställda. På ett företag med få anställda 

kommer ägaren eller VD att arbeta med mjukvaran, på lite större företag kommer en marknadschef att 
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arbeta i mjukvaran och inom stora organisationer kommer marknadsassistenter eller andra 

underordnade marknadschefen att arbeta i mjukvaran. Bellman Marknadsförings potentiella kunder är 

alltså komplexa och det kommer att bli en utmaning för Sederkvist Kommunikation att nå fram med 

budskapet om mjukvaran till rätt personer inom en organisation. En metod att prova är den som 

använts i denna undersökning då man bett om att få tala med den inom företaget som planerar och 

budgeterar marknadsföringen. Vad gäller influenser som påverkar vid köpbeslut förefaller det troligt 

att de företag som i dagsläget använder hjälpmedel och verktyg i arbetet med planering, 

dokumentering och visualisering av marknadsföringsinsatser fortare kan börja använda en mjukvara 

som Bellman Marknadsföring, eftersom de redan har en positiv attityd mot användandet av mjukvaror 

i arbetet med marknadsföring och de då kan förväntas ha en något bättre teknologisk kunskap och 

datorvana. Innovationer som uppfattas överensstämma med existerande värderingar och erfarenheter 

kan adopteras fortare av användarna. 

 

6.1.3 Mål och strategier 
Målet för lanseringen av Bellman Marknadsföring bör initialt vara att skapa kännedom om mjukvaran 

och informera om att den finns. Strategin för detta kan vara att genom annonsering i bland annat 

branschtidningar och annan tryckt media informera potentiella kunder om mjukvaran. PR kan också 

vara ett effektivt verktyg i introduktionsfasen då det gäller att få människor att tala om produkten. 

Exempelvis skulle man kunna sprida information om Bellman Marknadsföring på 

marknadsföringsföreningar, marknadsföringsutbildningar samt genom pressmeddelanden. En hemsida 

på Internet är också ett Public Relationsverktyg och en sådan kommer att vara viktig vid lanseringen 

då intresserade kunder söker mer information och kunskap om mjukvaran. 

 

Personlig försäljning är en annan strategi för att nå målmarknaderna till att börja med vid lanseringen 

och sedan genom hela produktlivscykeln. Personlig försäljning är ett verktyg för promotion som går ut 

på att bygga upp och behålla en god relation med sina kunder. Den personliga försäljningen bör bestå 

av ett intresseväckande telefonsamtal som följs av ett säljmöte där mjukvaran demonstreras, kunden 

ges kunskap, samt får veta varför och hur Bellman Marknadsföring fungerar. Med verktyget personlig 

försäljning följer även stora krav på mervärdena service och support. Eftersom affärsmodellen består 

av en produktlicens och ett serviceavtal kommer kunderna även att ställa höga krav på uppdateringar 

av mjukvaran, vilket i sin tur kräver att Sederkvist Kommunikation hela tiden lägger resurser på att 

utveckla Bellman Marknadsföring för att den bättre ska passa marknadens efterfrågningar.  

 

Eftersom Sederkvist Kommunikation ska bygga upp en egen säljkår kring Bellman Marknadsföring 

kommer kommunikationsstrategin genom distributionskedja att vara av pullkaraktär då den kommer 

att vara riktad direkt mot marknaden och slutkunden utan mellanhänder. Som tidigare behandlats finns 
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två olika målgrupper för mjukvaran och marknadsundersökning tyder på att dessa målgrupper 

uppskattar olika egenskaper hos Bellman Marknadsföring och därmed bör nås av olika argument. I 

Figur 22 presenteras en argument- och målgruppsmatris. I denna kan vilka argument som bör 

användas till vilken målgrupp studeras. Argumentet att mjukvaran sköter allokering av kostnader och 

kontosummering tycks vara intressant inom båda målgrupperna. Målgrupp 2 är mer intresserad av att 

mjukvaran fungerar lärande och ger inspiration genom att visa vilka marknadskommunikativa 

möjligheter som finns. Målgrupp 1 är dock mer intresserad av att mjukvaran tillför organisationens 

planering av marknadsföringsinsatser struktur och kontroll samt att mjukvaran fungerar visualiserande 

med detaljerade och mer överskådliga Ganttscheman, aktivitets- och marknadsplaner för presentation. 

Att mjukvaran fungerar visualiserande anses, enligt undersökningen, i större utsträckning som 

intressant av yngre personer som planerar och budgeterar marknadsföringen. Består ett företags 

köpbeslutscentrum av personer under 40 år kan därför detta argument vara effektivt att trycka lite 

extra på. 

Argument Målgrupp 1 Målgrupp 2 

Att mjukvaran fungerar 

lärande  

Att mjukvaran sköter 

allokering av kostnader och 

kontosummering 
  

Att mjukvaran ger inspiration 

 

Att mjukvaran tillför 

marknadsplaneringen struktur 

och kontroll 
 

 

Att mjukvaran fungerar 

visualiserande  

 

Figur 22 – Argument- och målgruppsmatris för Bellman Marknadsföring 
 

Vad gäller priset bör Sederkvist Kommunikation anamma marknadsskumning som strategi vid 

lanseringen av Bellman Marknadsföring. Att mjukvaran är utvecklad med hög marknadsorientering är 

en orsak att välja marknadsskumning som prisstrategi. Vid det tredje fokusgruppsmötet indikerades 

även att företag var beredda att betala ett högre pris för mjukvaran än organisationer inom offentlig 

sektor. Slutsatsen att offentlig sektor inte är särskilt intressant i introduktionsfasen av Bellman 

Marknadsföring drogs tidigt och därför bör priset på mjukvaran rikta sig mot företag och näringslivet. 

Genom att skumma marknaden når man till att börja med just de kunder man vill. Ett högre initialt pris 

tillåter även Sederkvist Kommunikation större marginaler för att täcka mjukvarans 

utvecklingskostnader. Slutligen har Sederkvist Kommunikation möjligheten att sänka priset då 

konkurrerande företag stiger in på marknaden för mjukvaror som planerar, dokumenterar och 

visualiserar marknadsföringsinsatser. 
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7  A V S L U T A N D E  D I S K U S S I O N  

e avslutande diskussionerna består av ett stycke där valet av teorier och studiens 

genomförande behandlas ur ett kritiskt perspektiv, några förslag till fortsatt forskning inom 

ämnet och hur man kan gå vidare i arbetet med just Bellman Marknadsföring, samt avslutningsvis 

några tack och särskilda erkännanden. 

7.1 METOD- OCH KÄLLKRITIK 

Vad gäller forskningsansats frambringar den deduktiva ansatsen starkt begränsad information, medan 

den induktiva kritiserats då det är omöjligt att gå ut i verkligheten med helt öppet sinne (Jacobsen, 

2002). I denna studie valdes därför ett abduktivt tillvägagångssätt för att försöka blanda det bästa av 

två världar. 

 

Urvalet i denna studie är inte 100% representativt för alla företag på Gasellistan. Exempelvis var 

bygg- och entreprenadbranschen överrepresenterad, vilket medförde en medveten strategi om att 

minska antalet av dessa och således minskades även representativiteten. Ansvariga för 

marknadsföringen på företag från Stockholms län var mycket svåra att få tag på för intervju. Detta kan 

bero på ett större brus i storstadsregioner och resulterade i att Stockholmsföretag blev 

underrepresenterade i urvalet. Vidare valdes IT-företag bort medvetet eftersom alla dessa på olika sätt 

skulle kunna vara potentiella konkurrenter till Sederkvist Kommunikation och Bellman 

Marknadsföring. Slutligen drogs även slutsatsen om att företag måste ha mer än 20 anställda eller 

minst 50-100 miljoner i omsättning för att vara intresserade av mjukvaran, vilket ledde till att inga små 

företag undersöktes. Studiens resultat kan på grund av dessa faktorer inte sägas exakt spegla samtliga 

svenska tillväxtföretag. Den ger dock en tillräckligt bra bild och materialet är till viss del 

generaliserbart för företagen på Gasellistan. Att dessa företag i sin tur skulle vara representativa för 

samtliga svenska företag kan tyckas vara att gå för långt, men det är svårt att uppskatta 

marknadspotentialen för en innovation och hela marknaden är omöjlig att undersöka. Därmed ger 

resultatet av denna undersökning åtminstone en indikation på hur stor marknadspotentialen för 

Bellman Marknadsföring kan vara samt hur en lansering bör genomföras för att attrahera potentiella 

kunder. 

 

Den teoretiska referensramen i denna studie är noga utvald och väl avvägda avgränsningar har gjorts 

för att hålla arbetet inom dess ramar. Teorierna är vedertagna och dessa kompletteras av 

forskningsfronten i form av forskningsartiklar. För att spetsa uppsatsen ytterligare teoretiskt sett kunde 

emellertid trianguleringar och hänvisningar till publikationer ur diverse akademiska journals ha 

förekommit oftare. 

D 
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7.2 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Överhuvudtaget finns det inte särskilt mycket skrivet om mjukvaror och därmed ännu mindre kring 

lansering av dem. Därför finns en uppsjö av forskningsområden inom mjukvarulansering. Exempelvis 

en koppling mellan prissättning och mjukvaror, timingens vikt vid mjukvarulansering, eller en 

undersökning kring adoption av mjukvaror inom organisationer. 

 

Vad gäller Bellman Marknadsföring kan man exempelvis tänka sig en undersökning hur Pelle och 

Sederkvist Kommunikation kan fortsätta efter lanseringsfasen i arbetet med att sprida mjukvaran 

utifrån ett nätverksperspektiv. Forskning kring Bellman Marknadsförings varumärke och image kan 

också vara intressant i framtiden.  

 

7.3 TACK 

På detta lilla utrymme vill jag ta tillfället i akt och framförallt tacka Pelle Sederkvist som varit 

behjälplig under hela arbetets gång. Jag har alltid känt mig välkommen att komma med frågor och han 

har hela tiden ställt upp för mig. 

 

Vidare vill jag även tacka min handledare, Peter Lindelöf, som jag bollat idéer med vid ett flertal 

handledningsmöten. Slutligen vill jag även tacka Emilie som läst korrektur. 
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B I L A G A  A  

SWOT-ANALYS BELLMAN MARKNADSFÖRING 

En analys av mjukvarans interna styrkor och svagheter samt externa möjligheter och hot genomfördes 

i förstudien den 3 mars 2008. Denna genomfördes för att skapa förstålse för vad Bellman 

Marknadsföring egentligen är. En stor förändring vad gäller mjukvarans design och formgivning har 

skett under detta projekts gång. Därför har denna punkt avmarkerats eftersom det inte längre är en 

svaghet. 

Styrkor Svagheter

Löser problem hos kunden 
Enkelt 
Lärande 
Internationellt 
Noggrannt testat 
Utbildning tillkommer 
Service och support tillkommer 
Användarvänligt 
En nyhet 
Visar på marknadskommunikativa möjligheter 
Inspirerande 
Ger kontroll 
Ger överblick 
Managementverktyg 
Igenkännande gränssnitt 
Heltäckande 
Logisk uppbyggnad 

Tråkig design och formgivning 
Inte tillräckligt stor kundnytta 
Löpande uppdateringar krävs 
Stora service- och supportkostnader 
Kan ej integreras med andra administrativa verktyg 
Oprövat 
Isolerad del 
Begrepp och terminologi 
 

Möjligheter Hot

Pelle (engagemang och driv) 
Sederkvist kommunikations erfarenhet och kunnande 
Sederkvist kommunikations nätverk 
Stark och nyskapande affärsidé 
Unikt koncept 
Först på marknaden 
Stora geografiska marknadsmöjligheter (Sverige, 
världen) 
Breda marknadssegment 
Flera olika målgrupper 
Går att utveckla nästan i oändlighet (till exempel olika 
versioner för olika användare, samt nya 
programfunktioner) 
Lagar och regler (EDEL06A, SPI, Upphovsrätten, LOU)

Pelle 
Indirekta konkurrenter 
Potentiella kunden ser inget behov 
Potentiella kunden nöjer sig med att arbeta i till 
exempel Word eller Excel 
Diverse plug-ins 
Piratkopiering 
Små resurser 
Bristande kompetens inom områden som till exempel 
programmering 
Tidsbrist (one man show) 
Lagar och regler (EDEL06A, SPI, Upphovsrätten, LOU) 
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B I L A G A  B  

UNDERSÖKTA FÖRETAG 

Företagets 
namn 

Placering 
på DI:s 
Gasellista 

Tillväxt Län Antal 
anställda

Omsättning Bransch 

Gnosjö 
Personaluthyrning 
AB 

12 1035% Jönköping 30 15 213tkr Företagstjänster 

Åhus Grönt AB 391 184% Skåne 52 48 905tkr Jordbruk & 
skogsbruk 

Einar Dahl AB 877 115% Skåne 53 97 737tkr Bygg- & 
entreprenadföretag 

Fourfront AB 34 631% Örebro 131 110 772tkr Utbildning 
Skidstahus 
Produktions AB 

514 157% Västernorrland 46 137 515tkr Tillverkningsindustri 

Emanuelssons 
Grävmaskiner AB 

772 125% Kronoberg 28 49 616tkr Bygg- & 
entreprenadföretag 

Genetech AB 943 110% Jämtland 46 145 361tkr Tillverkningsindustri 
Österströms 
Rederi AB 

851 117% Östergötland 84 716 805tkr Transport & 
kommunikation 

AB Dahréntråd 386 185% Västra 
Götaland 

186 1 687 575tkr Tillverkningsindustri 

Inredningsglas 
Skandinavien AB 

357 195% Skåne 30 115 815tkr Tillverkningsindustri 

Contiga AB 552 151% Stockholm 142 376 251tkr Tillverkningsindustri 
Fiskarhedenvillan 
AB 

586 146% Dalarna 22 204 727tkr Handelsföretag 

Nordfarm Maskin 
AB 

936 110% Östergötland 17 155 919tkr Handelsföretag 

Specialteknik i 
Sverige AB 

1029 104% Skåne 105 95 482tkr Tillverkningsindustri 

Svensk 
Närsjukvård AB 

254 230% Dalarna 27 104 837tkr Företagstjänster 

AB Krossekonomi 890 114% Uppsala 26 104 319tkr Mineralutvinning 
Montico 
Bemanning AB 

604 144% Jönköping 224 94 725tkr Företagstjänster 

Scanlaser AB 398 182% Västra 
Götaland 

23 60 192tkr Handelsföretag 

Svenska 
Retursystem AB 

241 238% Stockholm 69 280 740tkr Renhållning & 
återvinning 

Kornboden Resurs 
AB 

295 212% Jämtland 354 152 102tkr Företagstjänster 

Stegia AB 1038 104% Västmanland 15 67 647tkr Handelsföretag 
Mockfjärds 
Fönster AB 

463 167% Dalarna 41 214 343tkr Bygg- & 
entreprenadföretag 

Infotiv AB 421 175% Västra 
Götaland 

148 131 092tkr Konsultföretag 

Bigso AB 494 160% Kalmar 39 206 481tkr Tillverkningsindustri 
Sverigehuset i 
Göteborg AB 

27 695% Västra 
Götaland 

12 194 918tkr Övriga 

Alstermo 
Produktion AB 

964 107% Kronoberg 26 131 299tkr Tillverkningsindustri 

Nilssons Gott AB 639 139% Stockholm 33 229 847tkr Handelsföretag 
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B I L A G A  C  

FRÅGEFORMULÄR VID TELEFONINTERVJUER 

Inledande bakgrundsfakta 
1.1 Datum och tid för intervjun. (ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM) 

1.2 Intervjuarens namn. (John Edvinsson) 

1.3 Intervjupersonens (IP) namn. (NN) 

1.4 Intervjupersonens (IP) kön. (Man/Kvinna) 

1.5 Intervjupersonens (IP) telefonnummer. (RRRR-NNNNNN) 

1.6 Intervjupersonens (IP) mailadress. (eeee@aaaa.se) 

1.7 Intervjupersonens (IP) position inom organisationen. (Ansvarig för marknadsföringen) 

1.8 Organisationens namn. (NN) 

1.9 Län. (Ett av Sveriges 21 län) 

1.10 Antal anställda. (10-20, 21-50, 51-100, >100) 

1.11 Omsättning. (-50mkr, 51mkr-100mkr, 101mkr-200mkr, 201mkr-300mkr, 301mkr-400mkr, 

401mkr-500mkr, 500mkr-) 

1.12 Branschtillhörighet. (DI:s branschindelning, www.di.se; Bygg- & enterprenadföretag, 

Energiförsörjning, Forskningsföretag, Företagstjänster, Handelsföretag, Hotell & restauranger, It-

företag, Jordbruk & skogsbruk, Konsultföretag, Livsmedelsindustri, Medier, kultur & nöje, 

Mineralutvinning, Renhållning & återvinning, Tillverkningsindustri, Transport & kommunikation, 

Utbildning, Vård & omsorg, samt Övriga) 

1.13 Organisationens tillväxt de senaste tre åren? (101-200%, 201-300%, 301-400%, 401-500%, 

>500%) 

1.14 Är organisationen kunskapsintensiv? (High-tech eller low-tech) 

1.15 Vilken typ av organisation är de? (Gasell, icke-Gasell, offentlig sektor) 

Beteende- och Attitydfrågor 

Nulägesfrågor 

2.1 Jag kommer att läsa upp fyra påståenden angående problem med marknadsföring och jag vill att du 

uppskattar hur väl de överensstämmer med nuläget i din organisation; 

1. I dagens läge upplever vi problem med att planera våra marknadsföringsinsatser, bland annat 

på grund av att det saknas ett hjälpmedel/verktyg för detta. (Instämmer helt 5 4 3 2 1 

Instämmer inte alls) 

2. I dagens läge upplever vi problem med att dokumentera våra marknadsföringsinsatser, bland 

annat på grund av att det saknas ett hjälpmedel/verktyg för detta. (Instämmer helt 5 4 3 2 1 

Instämmer inte alls) 



  Bilaga C 

  59 
 

3. I dagens läge upplever vi problem då vi ska visualisera (det vill säga exempelvis presentation 

av marknadsplaner internt och externt) våra marknadsföringsinsatser, bland annat på grund av 

att det saknas ett hjälpmedel/verktyg för detta. (Instämmer helt 5 4 3 2 1 Instämmer inte alls) 

4. I dagens läge upplever vi problem då vi ska välja marknadsaktiviteter, eftersom vi saknar 

kunskap om vilka möjligheter som finns. (Instämmer helt 5 4 3 2 1 Instämmer inte alls) 

2.2 Vilka olika typer av problem är det ni upplever vid planering, dokumentering, samt visualisering 

av marknadsföringsinsatser? 

 

2.3 Vilka hjälpmedel använder ni i dagens läge vid planering, dokumentering, samt visualisering av 

era marknadsföringsinsatser? (Använder inget hjälpmedel, Word, Excel, PowerPoint, Annat 

hjälpmedel) 

Om annat hjälpmedel, vilket? 

Framtidsfrågor 

2.4 Om det utvecklas en mjukvara specifikt för planering, dokumentering, samt visualisering av 

marknadsföringsinsatser. Hur intressant skulle detta administrativa verktyg då vara för er 

organisation? (Mycket intressant 5 4 3 2 1 Inte intressant) 

2.5 Om det utvecklas ett sådant hjälpmedel/verktyg, vilka egenskaper är då intressanta för er 

organisation? 

1. Att mjukvaran fungerar lärande och utbildar användaren inom marknadsföring? (Mycket 

intressant 5 4 3 2 1 Inte intressant) 

2. Att mjukvaran sköter allokering av kostnader, samt kontosummering? (Mycket intressant 5 4 3 

2 1 Inte intressant) 

3. Att mjukvaran ger inspiration och visar på de marknadskommunikativa möjligheter som 

finns? (Mycket intressant 5 4 3 2 1 Inte intressant) 

4. Att mjukvaran tillför planeringen av organisationens marknadsföringsinsatser struktur och 

kontroll? (Mycket intressant 5 4 3 2 1 Inte intressant) 

5. Att mjukvaran fungerar visualiserande med överskådliga och mer detaljerade marknads- och 

aktivitetsplaner och att dessa kan skrivas ut för presentation? (Mycket intressant 5 4 3 2 1 Inte 

intressant) 

Klassificeringsfrågor 

Om intervjupersonen 

3.1 Ålder. (-30,31-40,41-50,51-60,61-) 

 

3.2 Titel. (Till exempel VD, marknadschef, eller försäljningschef) 
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3.3 Roll. (Till exempel VD, marknadschef, försäljningschef och ekonomichef. OBS! Ej samma som 

titel) 

3.4 Typ av utbildning. (Till exempel ingenjörs- eller ekonomutbildning) 

3.5 Utbildning i marknadsföring (Ja/Nej), samt om ja även utbildningsnivå. (A-, B-, C-, D-nivå, 

Annan)  

Om organisationen 

3.6 Hur många individer inom organisationen arbetar med marknadsföring?  

3.7 Hur stor är organisationens marknadsföringsbudget i procent av omsättningen? (<1%, >1%, vet ej)  

 

3.8 Är organisationens kunder företag eller konsumenter? (B2B, B2C, eller offentlig verksamhet)  

 

3.9 Hur fattas vanligen beslut inom organisationen? (Centraliserat/Decentraliserat) 

3.10 Hur vanligt är det med formella regler, rapporter och kommunikationskanaler (det vill säga 

byråkrati) inom organisationen? (Hög formalitet/Låg formalitet) 

Övriga frågor 
4.1 Är det OK om ditt namn publiceras i uppsatsen? (Ja/Nej) 

4.2 Är det OK om organisationens namn förekommer i uppsatsen? (Ja/Nej) 

4.3 Är det OK om du blir kontaktad av ett företag i framtiden angående en mjukvara för 

administration, budgetering, planering och visualisering av marknadskommunikativa aktiviteter? 

(Ja/Nej) 
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B I L A G A  D  

MANUSKRIPT VID TELEFONINTERVJUER 

Hej. 

Mitt namn är John Edvinsson och jag ringer från Högskolan i Kalmar. Jag håller på med en 

undersökning och skulle vilja tala med er marknadschef eller den som ansvarar för marknadsföringen 

hos er. 

 

Hej. 

Mitt namn är John Edvinsson och jag ringer från Högskolan i Kalmar. 

Är det du som planerar marknadsföringen hos er? 

Jag läser entreprenörskapsprogrammet och jag håller just nu på med mitt examensarbete. Som en del i 

detta undersöker jag intresset för en ny typ av mjukvara, som ska lösa problem med planering, 

dokumentering, samt visualisering av marknadsföringsinsatser. Vill du ställa upp och svara på några 

frågor? Det tar knappt 10 minuter. 

 

Kan jag återkomma vid ett senare tillfälle? När i så fall? 
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B I L A G A  F  

DUMMYSIFFROR 

Bransch Dummysiffra 
Bygg- & entreprenadföretag 1 
Energiförsörjning 2 
Forskningsföretag 3 
Företagstjänster 4 
Handelsföretag 5 
Hotell & restauranger 6 
IT-företag 7 
Jordbruk & skogsbruk 8 
Konsultföretag 9 
Livsmedelindustri 10 
Medier, kultur & nöje 11 
Mineralutvinning 12 
Renhållning & återvinning 13 
Tillverkningsindustri 14 
Transport & kommunikation 15 
Utbildning 16 
Vård & omsorg 17 
Övriga 18 

Tabell 1 – Bransch 
 

Omsättning per år Dummysiffra 
<50 milj kr 1 
51-100 milj kr 2 
101-200 milj kr 3 
201-300 milj kr 4 
301-400 milj kr 5 
401-500 milj kr 6 
>500 milj kr 7 

Tabell 2 – Omsättning 
 

Antal anställda Dummysiffra 
10-20 1 
21-50 2 
51-100 3 
>100 4 

Tabell 3 – Antal anställda 
 

 

Organisationens kunder Dummysiffra 
B2B 1 
B2C 2 
Både och 3 

Tabell 4 – Kundorientering 
 

Marknadsföringsbudget i procent av 
omsättningen 

Dummysiffra 

<1% 1 
>1% 2 
Vet ej 3 

Tabell 5 – Marknadsföringsbudget 
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Antal individer inom organisationen som 
arbetar med marknadsföring 

Dummysiffra 

-1 1 
2-4 2 
5-9 3 
10- 4 

Tabell 6 – Antal marknadsförare 
 

Intervjupersonens ålder Dummysiffra 
-30 1 
31-40 2 
41-50 3 
51-60 4 
61- 5 

Tabell 7 – IP:s ålder 
 

Intervjupersonens utbildning i 
marknadsföring 

Dummysiffra 

Ja 1 
Nej 2 

Tabell 8 – Marknadsföringsutbildning 
 

Användande av hjälpmedel i arbetet med 
marknadsföring 

Dummysiffra 

Ja 1 
Nej 2 

Tabell 9 – Användning av hjälpmedel 
 

 



 
  

  

  
 

Högskolan i Kalmar 
Högskolan i Kalmar har mer än 9000 studenter. Här finns utbildning och forskning 
inom naturvetenskap, teknik, sjöfart, samhällsvetenskap, ekonomi, turism, 
informatik, pedagogik och metodik, medie-vetenskap, språk och humaniora, 
lärarutbildning, vårdvetenskap och socialt arbete. 
 
Forskningens profilområden är biomedicin/bioteknik, miljövetenskap, marin 
ekologi, automation, företagsekonomi och informatik, men forskning pågår inom 
de flesta av Högskolans ämnen. Högskolan har sedan 1999 vetenskapsområde 
naturvetenskap, vilket ger Högskolan rätt att anta studenter i forskarutbildning och 
examinera doktorer inom ämnesområdet naturvetenskap.
 

Handelshögskolan BBS, 
vid Högskolan i Kalmar 

Besöksadress: Kalmar Nyckel, 
Gröndalsvägen 19

391 82  Kalmar,
Tel: +46 (0)480 - 49 71 00 

www.bbs.hik.se

 

 


