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Sammanfattning 
Det är viktigare än någonsin för svenska ingenjörs- och entreprenörsföretag att ligga i 
linje med samhällsutvecklingen och helst ligga steget före. Sverige har med en av 
Europas längsta kuststräckor och största skärgårdar blivit ett av världens mest 
fritidsbåtstäta länder med nästan en miljon fritidsbåtar. Havs- och vattenmyndigheten 
i Sverige har fått i uppdrag av regeringen att utreda miljöpåverkan av båttvättning 
och att ta fram riktlinjer till stöd för kommunerna när det handlar om regleringar för 
att tvätta båtar.  

Arbetet är utfört i samarbete med företaget MSE AB i Älmhult. De har tagit fram en 
produkt för att tvätta båtar på ett miljövänligt och hållbart sett och produkten är i 
fasen för en lansering. Produkten kallas ekowasher och arbetet går ut på att 
undersöka hur denna produkt ska lanseras. Syftet med arbetet är således att skapa en 
förståelse för hur en lyckad lanseringsprocess kan hjälpa en produkt att nå så många 
användare som möjligt.  

Det har gjorts undersökningarna som har gått ut på att ta reda om båtklubbar/båtägare 
vill köpa, hyra eller få båttvättning som en tjänst. Det har också gått ut på att ta reda 
på vilka faktorer som är viktigast när de ska välja att investera i en lösning. 

Undersökningarna visade att majoriteten av de tillfrågade båtklubbarna/båtägarna 
helst ville köpa en lösning. Det fanns en del ville hyra en tvättlösning under tiden 
båtarna tas upp på hösten, men endast en person ville få båttvättandet som en tjänst. I 
undersökningen om vilka faktorer som var viktigast var de kvalitén och att lösningen 
var miljögodkänd.  

Ett kvalitetshus är gjort i arbetet för alternativet köpa en lösning för att få bättre 
förståelse om vilka egenskaper hos en tvättlösning som är viktigast. Det visade b.la. 
att en robust konstruktion var den viktigaste faktorn samt intressant information om 
att drift- och underhållskostnaden är av större vikt än själva grundinvesteringen. I 
kvalitetshuset är även två konkurrensanalyser utförda där ekowasher jämförs mot de 
två substituten spolplatta och borsttvätt. 

Resultatet av arbetet blev att lanseringen ska ske nu och att produkten ska erbjudas 
som en försäljning direkt till båtklubbarna/båtägarna där ett fokus ska ligga på 
västkusten då det används giftigare färger där på grund av andra vattenförhållanden. 
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Summary 
It is more important than ever for swedish engineering and entrepreneurial companies 
to keep up with the development of society and preferably stay ahead. Sweden has 
one of Europe's longest coastline and largest archipelagos which attracts nearly a 
million recreational boats. Marine and water Authority in Sweden has been 
commissioned by the government to investigate the environmental impact of boat 
washing and to develop guidelines to support municipalities when it comes to 
regulations for washing boats.  

This paper is done in collaboration with the company MSE AB in Älmhult. They 
have developed a product that will help washing boats in an environmentally 
sustainable manner, and the product is in the phase of a launch. The product is called 
ekowasher and our work is to investigate how this product will be launched. The aim 
of this paper is to create an understanding of how a successful launch process can 
help a product to reach as many users as possible.  

Studies has been made that have gone on to find out whether the boat clubs/boat 
owners wants to buy a product, rent it, or get their boats washed as a service. It has 
also gone on to find out which factors that are most important when choosing to 
invest in a solution.  

The surveys showed that the majority of respondents boat clubs/boat owners would 
rather buy a solution. There were only a few that wanted to rent a wash solution 
during the time when boats are taken up in the fall, and only one person wanted to 
get boat washing as a service. The study showed factors that were most important 
were the quality and that the solution was environmentally approved. A quality house 
was made of the option to buy a solution, this tool helps to get a better understanding 
of the characteristics of a wash solution that is most important. It turned out that 
stalwart construction were the main factor and interesting information about the 
operation and maintenance cost is of greater importance than the initial investment. 
The quality house also contains two competitive analyzes performed where 
ekowasher was compared against the two biggest competitors. 

The result of this work was that the launch will take place right away and that the 
product will be offered as a direct sale to boating clubs/boat owners where the focus 
will be on the west coast where toxic paints is used more frequently because of the 
water conditions. 
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Abstract 
Genom att nya krav och riktlinjer från Havs- och vattenmyndigheten tillkommit kan 
inte båtklubbar/båtägare längre tvätta på de sätt som tidigare genomförts. Arbetet har 
gått ut på att hjälpa MSE AB i deras stundande produktlansering och ta reda på hur 
kunder vill erbjudas en båttvätts-lösning samt vad som är värdeskapande hos kund. 
Denna studie har undersökt behoven hos 20 båtklubbar vilket tillsammans med 
studiens valda teori legat till grund för det resultat som rapporten presenterar.   

Nyckelord: 

Produktlansering, Innovation, Produktutveckling, Båttvätt, Marknadsföring 
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Förord 
Denna rapport är ett examensarbete vid Linnéuniversitetet i Växjö utförd av Olle 
Lorenz och Albin Rahm som studerat Industriell Ekonomi. Fallstudien är utförd på 
företaget MSE AB i Älmhult. 

Vi skulle vilja börja med att rikta ett stort tack till fallföretaget som erbjöd oss den 
unika möjligheten att studera ett område som verkligen intresserar oss. Under 
arbetets gång har företagets VD och vår kontaktperson Daniel Hopstadius ständigt 
bidragit med ett positivt bemötande och avvarat tid för personliga möten när det 
behövts. Vi skulle också vilja rikta ett tack till alla medarbetare på MSE AB och 
Johan Schmitz i synnerhet som har hjälpt oss med att svara på frågor och dessutom 
möjliggjorde att vi personligen fick delta på kundmöten i Helsingborg under våren. 

Vidare skulle vi vilja tacka vår handledare Revsul Dedic som bistått med kunskap 
och vägledning under arbetets gång, han har inte minst vart en stor hjälp för oss då 
det kommer till de olika modeller som använts i denna studie. Opponenterna Sarah 
Björk och Malin Andersson har under våren tillfört goda insikter och 
rekommendationer till rapporten som hjälpt oss mycket i den skrivande processen.  

Slutligen skulle vi vilja rikta ett tack till vår programansvariga och examinator 
Tobias Schauerte som vart en viktig del i granskandet och förbättrandet av de 
akademiska bitarna i denna rapport. 

 

Linnéuniversitetet, Växjö 23 Maj 2016. 
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1. Introduktion 
Detta kapitel beskriver bakgrunden till arbetet som ligger till grund för 
problemdiskussionen. Det tar även upp syftet och avgränsningar samt ger en 
tidsram för arbetets omfattning. 

1.1 Bakgrund 

Det är viktigare än någonsin för svenska ingenjörs- och entreprenörsföretag 
att ligga i linje med samhällsutvecklingen och helst ligga steget före. För att 
lyckas med detta på ett effektivt sätt så krävs drivna och utbildade 
medarbetare som aktivt arbetar med att möta efterfrågan av tekniska 
lösningar. Persson & Persson (2011) skriver att naturen någon gång kommer 
ta ut sin rätt och att det inte finns någonting som är gratis. Förr eller senare 
kommer vi vara tvungna att betala för de produkter och bekvämligheter som 
skapats i vårt konsumentsamhälle. Det är vitalt att minska spridningen av 
skadliga ämnen och gifter i naturen och att i den mån det går hålla sådana 
ämnen borta från naturens kretslopp.  

Med en av Europas längsta kuststräckor och största skärgårdar har Sverige 
blivit ett av världens mest fritidsbåtstäta länder med nästan en miljon 
fritidsbåtar. Utsläppen till vatten och luft sker under en koncentrerad period 
av året vilket påverkar miljön hårt, även fast fritidsbåtar står för en relativt 
liten del av föroreningarna i haven. Förutom stora utsläpp av bland annat 
kolväten så är giftiga bottenfärger något som hårt belastar miljön (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2012) 

Man har efter påtryckningar från regeringen på nationell nivå skapat 
riktlinjer för hur kommuner ska agera för att främja frisk luft och rena hav. 
Det ligger stort ansvar på svenska ingenjörers axlar att aktivt tillämpa dessa 
riktlinjer i svensk industris fortsatta utveckling och agerande som 
föregångsland för resten av världen (Naturvårdsverket 2013). 

Dagens klimat för producerande företag är alltjämt hårt där pressade 
marginaler och hög konkurrens ställer krav på företag att ligga i framkant 
både tekniskt och innovationsmässigt. Förmågan att kunna utveckla och 
introducera en kontinuerlig ström av nya produkter är viktigare än någonsin 
för företags chans att bibehålla konkurrensfördelar och därmed säkerställa 
långsiktig ekonomisk framgång (Wakolbinger et al. 2013). 

Enligt Halbe et al. (2015) så har ingenjörers huvudsakliga uppgift alltid 
kretsat kring att hantera komplexa utmaningar. Det gäller fortfarande men 
ett paradigmskifte har under de två senaste decennierna skett som syftar till 
att minimera resursförbrukning och skadliga avfall under 
produktionsprocesser. Detta medför att branschpraxis och utbildning 
ständigt måste revideras för att kunna möta förändrade utmaningar och krav 
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på miljö och samhälle. Hållbar ingenjörskonst bör innefatta ett 
livscykelperspektiv som tar hänsyn till ekologiska-, ekonomiska- och 
samhällsaspekter. 

Under rådande ekonomiska förhållanden är förändring och utveckling vitala 
verktyg för ekonomisk tillväxt och utveckling. Innovationer är därför ett 
viktigt medel för att uppnå detta och lyckas förbättra ett företags 
affärsprestationer, inte minst på lång sikt. Innovationer i sig själv utlöser inte 
någon ekonomisk tillväxt utan avgör den tekniska processen. Genom att 
utforma ny teknik så utvinns ny värdefull information som ökar företags 
förmåga att kapitalisera på framtagandet av nya ekonomiska produkter som 
främjar tillväxt och utveckling (Ştefan & Coca, 2015). 

Introduktion av innovationer och nya produkter ses ofta som ett verktyg för 
lönsamt växande företag men marknadsframgångar är sällsynta och nya 
produkter misslyckas ofta i sin lansering. Enligt Yenipazarli (2015) så 
introduceras varje år ca 30 000 produkter på marknaden, men dessa 
satsningar misslyckas till en svindlande grad av 40-90% beroende på 
produktkategori. 

Enligt Zhao et al. (2015) är utvecklingen och lanseringen av den första 
produkten en central företagande händelse för i livet av en ny satsning då 
marknadsintroduktionen av den första produkten flyttar företaget närmare 
tillväxt och ekonomisk lönsamhet. Forskningen kring innovationer har 
identifierat flera kritiska resurser som företag behöver uppfylla för att lyckas 
i utveckling och kommersialiseringen av nya produkter. Dessa inkluderar 
marknadsföring, tekniska- och ekonomiska resurser, kompetens i ledningen 
och interna- och externa relationer. 

Utöver relevant kompetens och goda resurser måste företag genomföra 
produktutvecklingen och formulera lanseringsstrategier. Det är avgörande att 
lyckas omvandla dessa resurser till en produkt som differentierar sig från 
konkurrerande produkter i fråga om kvalitet, kostnad och prestanda och 
lansera produkten vid en optimal tidpunkt. Nya satsningar måste ta hänsyn 
till sin produktpositioneringsstrategi då det kan vara svårt att konkurrera 
med mer etablerade och resursrika företag i sökandet efter en lönsam 
marknadsposition (Song et al. 2011). 

1.2 Problemformulering 

Havs- och vattenmyndigheten (2012) har fått i uppdrag av regeringen att 
utreda miljöpåverkan av båttvättning och att ta fram riktlinjer till stöd för 
kommunerna. Genom att tvätta båten istället för att bottenmåla minskar man 
de totala utsläppen och främjar ett miljövänligare båtliv. Båtbottenfärgers 
innehåll av giftiga metaller har inneburit hårdare regler men bottenmålning 
är fortfarande det vanligaste skyddet mot påväxt idag. I avsaknad av 
miljövänligare alternativ är det akut att minimera utsläppen och omhänderta 
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färgrester och förorenat material vid rengöring. Det är avgörande att 
båtägare i fortsättningen tillämpar miljögodkända alternativ vid båttvättning. 

Det är väl känt att en hög procent av nya produkter och tjänster misslyckas 
att generera tillräckligt hög avkastning från ett företags investeringar av 
utveckling och lanseringsrelaterade kostnader (Frattini et al. 2013). 
Marknadsanalytiker tenderar att tro att de underliggande anledningarna till 
detta är direkt relaterade till en felaktig identifikation av kritiska funktioner 
på en produkt eller tjänst. I själva verket så kan prestationen kraftigt 
påverkas av de strategier och taktiker som tillämpas vid lanseringen. 

Enligt (Frattini et al. 2013) så är en betydande del av lanseringsprocessen de 
beslut som sker långt innan innovationen introduceras på marknaden och 
även innan produktutvecklingen startat. Dessa kallas för strategiska 
lanseringsbeslut och avser frågor som ”vad” som ska lanseras, ”vart” 
lanseringen ska ta plats, ”när” lanseringen ska ske och ”varför”. 
Frågeställningar av denna typ definierar en kontext till varför 
marknadslanseringen sker och tar hänsyn till företagets innovation och 
konkurrensfördelar. Lanseringsbeslut som äger rum efter att den fysiska 
utvecklingen av produkten är klar kallas för taktiska lanseringsbeslut och 
ställer frågan ”hur” som refererar till ”de fyra p:na” och 
marknadsföringsmixen: produkt, pris, plats och påverkan. 

Utmaningen många företag idag står inför är att utveckla produkter som 
både möter och helst överträffar användarens förväntan på en produkt. Den 
drivande kraften inom industrin i början av 00-talet var automatisering som 
de senaste fem åren mer har övergått till ett fokus på hållbar utveckling. En 
stor utmaning för företagen har kretsat kring att bedöma vad som innefattar 
hållbar utveckling och vad som inte gör det (Garbie, 2014). Det ligger i 
samhällets intresse att företag skapar incitament för konsumenter att välja 
produkter som både står för en hållbar utveckling samtidigt som den inte 
straffar slutkunden ekonomiskt.  

1.3 Frågeställning 

Hur ska lanseringen av en innovativ produkt ske och vilka faktorer är 
värdeskapande för kund när produkten ska erbjudas och etablera sig på 
marknaden? 
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1.4 Syfte 

Syftet med arbetet är att skapa en förståelse för hur en lyckad 
lanseringsprocess kan hjälpa en produkt att nå så många användare som 
möjligt. Identifiera vilka vanliga misstag som görs vid en lansering och vilka 
hinder som finns för en produkt att etablera sig på marknaden. Studien ska 
fungera som underlag till vårt samarbetsföretag i deras kommande lansering. 

1.5 Avgränsningar 

Denna studie har en rad olika avgränsningar som gör arbetet möjligt att 
genomföra. Undersökningarna kommer endast beröra den svenska 
marknaden då den tidsram som finns tillgänglig för arbetet tvingar fram den 
geografiska begränsningen. Samarbetet i detta examensarbete sker med 
MSE AB i Älmhult där ett visst antal olika intervjuer och studiebesök 
kommer att äga rum. 
  
Innovationen som berörs i detta arbete har en rad olika potentiella 
användningsområden och således flera marknader som kan undersökas, detta 
arbete kommer endast fokusera på den svenska fritidsbåt-marknaden. 
Undersökningen skall ligga som grund för en lansering utav en ny produkt, 
där begränsningar kommer sträcka sig till två olika affärsmodeller för 
distribution av produkten. 

1.6 Tidsram  

 

 
Figur 1. Tidsram 
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2. Metodologi 
I kapitlet beskrivs begrepp inom vetenskapsteori för att ge en förståelse om 
arbetets tillvägagång- och synsätt. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Vetenskapsteori är i huvudsak en filosofisk disciplin, som ägnar sig åt olika 
teorier om och undersökning av vetenskapens natur. Traditionellt sett 
beskrivs vetenskapsteori därför som vetenskapen om vetenskapen. De två 
vanligaste huvudinriktningarna är normalt sett positivismen och 
hermeneutiken (Birkler, 2012). 

2.1.1 Positivism 

Det avgörande kravet för att man ska kunna närma sig ett så säkert och 
objektivt vetande som möjligt är alltjämt metoden. Med positivism 
förespråkas ett arbete med hypoteser som genom kontrollerade studier kan 
testas mot observerbara, mätbar, kvantitativ data. Kausalitet är centralt vid 
positivism – målet är att finna samband mellan orsaker och verkningar 
(Thomassen, 2007). Det betyder i klartext att det endast finns en form av 
vetenskaplig kunskap, nämligen den naturvetenskapliga. Nyckelord inom 
positivismen är logik respektive empiri. Tanken grundar sig i att alla 
vetenskapliga problem ska lösas med hjälp av en logisk analys och/eller 
empirisk undersökning av verkligheten. Den moderna positivismen kallas 
därför logisk positivism eller logisk empirism. Verkligheten ska beskrivas 
och förklaras objektivt utan att färgas av subjektet och vetenskapen ska 
befrias från ideologiskt och metafysiskt påverkan (Birkler, 2012) 

2.1.2 Hermeneutik 

Ordet hermeneutik kommer från grekiskan och betyder ”tolka” eller 
”uttolka” och avser en sammansatt tradition av teorier om just tolkning och 
förståelse. Om naturvetenskapernas mål är att förklara naturliga fenomen 
försöker man inom hermeneutiken förstå människolivet så som det 
manifesteras i mångfald av uttrycksformer (Thomassen, 2007). Birkler 
(2012) förklarar att den moderna hermeneutiken även innefattar frågan om 
vad förståelse i sig är, där förståelse är ett sätt för människor att vara 
närvarande på. Hermeneutiken blir därmed en ontologisk princip och 
förståelse en betingelse eller förutsättning snarare än bara en metod. 
Hermeneutikens mest centrala begrepp är den hermeneutiska cirkeln som 
syftar på förståelseprocessens cirkelrörelse. ”Det jag förstår kan jag bara 
förstå med utgångspunkt från det jag redan förstår” (Birkler, 2012). 
Grundtanken är att det råder ett cirkulärt förhållande mellan 
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helhetsförståelse och delförståelse, där delarna inte kan förstås utan helheten 
och helheten endast kan förstås med hjälp av delarna (Birkler, 2012). 

2.1.3 Val av synsätt 

Studien fokuserar delvis både på det positivistiska och hermeneutistiska 
synsättet. Positivismens primära förhållningssätt är att hypoteser ska 
analyseras mot mätbar data där kausalitet är ett ledord i sambandet orsak-
verkan. De teorier som undersökts i rapporten har analyserats mot de 
empirisk insamlingar som utförs och vart fri från ideologi och subjektivitet. 
Initiala fokusen för arbetet kretsade kring att skapa en övergripande bild om 
fallföretaget och forskningens inriktning. Examensarbetet har olika 
uppdragsgivare vars intresse skiljer sig nämnvärt, en omfattande mängd tid 
investerades därför tidigt för att tolka och förstå arbetets process mer 
ingående. Vid studiens senare delar har ett tydligt skifte mot ett mer 
positivistisk förhållningssätt skett där hård, kvantifierbar data analyserats 
mot de relevanta teorier som diskuterats. Hermeneutik återkommer dock i 
form av de rekommendationer vi presenterat till fallföretaget där 
subjektivitet och egna åsikter vart en betydande faktor. 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Deduktion, induktion och abduktion är tre olika vetenskapliga angreppsätt 
som kan användas när empirin ska sammankopplas med de teorier som 
valts. Målet är att välja den metod som ger en bäst bild av verkligheten. Här 
nedan kommer de olika angreppssätten förklaras mer i detalj och vilka 
tillvägagångsätt som valts i denna studie (Jacobsen, 2002). 

2.2.1 Deduktion 

Det deduktiva sättet kallas ibland även ”från teori till empiri” (Jacobsen, 
2002). Först skaffas en bild över hur något är och sedan samlas empiri in för 
att jämföra ifall det stämmer överens med förväntningen som fanns. 
Förväntningarna grundas på tidigare kända teorier. Risken med 
angreppsättet är att relevant information förbises då bara den information 
som tycks vara relevant observeras (Jacobsen, 2002). Deduktion bygger till 
stora delar på förnuft där man vill finna ett bevis på att teorin stämmer. 
(Birkler, 2012) 

2.2.2 Induktion 

Motsatsen till deduktion är induktion. Alltså ”från empiri till teori” 
(Jacobsen, 2002).  Här begränsas inte vilken information samlas in utan 
denna ackumuleras istället all empiri utan några tidigare förväntningar. Från 
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den relevanta informationen kan sedan teorier växa fram och skapas 
(Jacobsen, 2002). Till skillnad från deduktionen så bygger induktionen 
istället mycket på erfarenheter. Med hjälp av den insamlade observationerna 
och tidigare erfarenhet kan en teori växa fram och bli beviset.(Birkler, 2012) 

2.2.3 Abduktion 

Enligt Patel & Davidson (2011) anses abduktion vara en konstellation av 
deduktion och induktion. Abduktion statar likartat med arbetssättet 
induktion där slutsatser fattas utefter observationer för att få fram en teori. 
Vidare övergår det till att likna det deduktiva arbetssättet genom att teorin 
testas för att sedan jämföras med verklig empiri. Fördelen blir att det går att 
generalisera mera, men medför även en risk att låsa sig vid tidigare 
erfarenheter vilket leder till att det inte blir den objektiviteten som krävs 
(Patel & Davidson, 2011). 

2.2.4 Val av angreppssätt 

I denna studie används både det deduktiva och induktiva angreppssättet. 
Med alla teorier och den kunskap som införskaffats under utbildningens 
gång finns tidigare förväntningar som gör att arbetet i dess precisa början 
kan anses vara deduktivt. Förståelsen utökades ytterligare genom att nya 
teorier undersöktes vilket också kan anses vara deduktivt. Trots detta så 
försökte ett så induktivt tillvägagångsätt som möjligt användas när den 
empiriska undersökningen påbörjades. Detta för att skapa en så omfattande 
bild som möjligt där ingen viktigt information förbisågs. När all empirisk 
information samlats in analyserades detta mot teorierna vilket mest kan 
anses likna deduktion. Detta medför att de slutgiltiga tillvägagångsättet som 
användes mest liknar det kombinerade angreppsättet abduktion. 

2.3 Forskningsmetod 

Det finns en rad olika undersökningsmetoder att tillgå när information 
samlas in och analys fastställs. De två vanligaste är kvantitativa- och 
kvalitativa metoder. Det finns ingen absolut skillnad mellan de två utan man 
får se metoderna som arbetsredskap som i olika grad använder sig av diverse 
principer. Det går att kombinera kvalitativa och kvantitativa element i en och 
samma undersökning. Principiellt finns det inte heller något 
konkurrensförhållande mellan de två, däremot kan de med sina styrkor och 
svagheter stärka varandra. Utifrån detta är det också naturligt att betrakta 
valet av metod som en fråga om vilket tillvägagångssätt som passar bäst för 
att belysa just det problemområde som engageras inom (Holme et al. 1997) 
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2.3.1 Kvantitativ metod 

Kvantitativ forskning förknippas med ett antal olika metoder för insamling 
av information. Den förmåga en undersökning har att generera 
kvantifierbara data om ett stort antal människor - i syfte att pröva teorier 
eller hypoteser - har av många uppfattats som ett sätt att fånga viktiga 
vetenskapliga egenskaper (Bryman, 1997). Studien samlar in data genom 
enkäter eller experiment och innehåller ett deduktivt synsätt på förhållandet 
mellan teori och praktiskt forskning. Vid experiment finns det åtminstone 
två grupper man undersöker: experiment- och kontrollgrupp. Logiken 
bakom tillvägagångsättet är att den förstnämnda utsätts för den 
experimentella betingelsen medan kontrollgruppen inte gör det. Varje 
observerad skillnad mellan de två grupperna är helt styrd enbart av den 
oberoende variabeln, eftersom de två grupperna är lika i alla andra 
avseenden (Bryman, 1997). 

2.3.2 Kvalitativ metod 

Kvalitativ forskning förknippas med att forskaren i stor utsträckning ägnar 
sig i åt undersökningspersonerna i syfte att få en heltäckande och 
djupgående bild av gruppen, organisationen, institutionen eller det som 
studeras (Bryman, 1997). Vid en kvalitativ forskning tillåts forskaren att 
vara subjektiv och involverad i försökspersonerna, något som inte sker vid 
en kvantitativ studie. Forskningen är även mer anpassningsbar och 
frågeställningarna kan bli djupare under studiens gång. Vid kvalitativ 
forskning kan resultatet omfatta en mindre grupp människor och många 
variabler, samt att resultatet gäller för specifika tillfällen (Olsson & 
Sörensen, 2011). Jacobsen (2002) ger en djupare insikt kring några 
nackdelar med den kvalitativa metoden där ett problem är att den kan vara 
väldigt tidskrävande. Ingående och långa intervjuer tar lång tid och ifall 
begränsade resurser är ett faktum måste antalet respondenter begränsas där 
många variabler prioriteras framför antalet enheter. Det finns därmed en risk 
med den kvalitativa metoden – med ett fåtal deltagande personer – att 
representativiteten blir svikande. 

2.3.3 Val av forskningsmetod 

Vid denna fallstudie har både en kvalitativ- och en kvantitativ metod valts 
att utnyttjas för att skapa bredd i arbetet. Den initiala forskningen 
koncentrerar sig till stor del på den kvalitativa aspekten med intervjuer och 
observationer på plats, för att på så vis skapa en korrekt förståelse gällande 
arbetets fokus. Studiens senare delar hanterar även ett kvantitativt 
förhållningssätt vilket implementeras med enkäter och en mer mängbaserad 
representativ datainsamling knuten till undersökningsfrågan. Kombinationen 
mellan de två metoderna kompletterar varandra väl i denna fallstudie där 
både en djupgående, såväl en mer generisk attityd främjat arbetets resultat.  
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2.4 Källor 

En källa kan definieras på en mängd olika sätt. En definition som Holme & 
Solvang (1997) beskriver är: ”en skrift som åberopas för en viss uppgift och 
som utgör grunden för denna uppgifts auktoritet”. Källmaterial blir inte en 
källa förens den används. Från källans begynnelse till dess att informationen 
kommer till användning sker en bitvis men också systematiskt urval av 
informationen. 

2.4.1 Primära och sekundära källor 

Det finns både primära och sekundära källor. En primär källa är säkrare än 
en sekundär källa. Anledningen till det är att en primär källa tagits direkt 
från första led. Exempelvis kan det vara information från en intervju som 
skett eller resultat från en mätning som gjorts under studiens gång. En 
sekundär källa är den information som interpreterats från en primär källa 
som redan existerar (Bell & Waters, 2016). Det finns med sekundära källor 
en risk att informationen tolkas fel eller speglas av objektivitet, därför är en 
sådan källa mindre tillförlitlig (Patel & Davidson, 2011). 

2.4.2 Källkritik 

Enligt Bell & Waters (2016) så är det forskarens uppgift att i en så stor 
utsträckning som möjligt ta ställning och bedöma de resultat som man 
presenterar. En slags checklista kan utformas som hjälpmedel där man 
ställer sig själv frågorna: 

- ”Har man använt sig av flera olika källor för att måla upp 
en rättvis bild, eller har bara källmaterial som stödjer ens 
egna synpunkter presenterats?” 

- ”Har en kritisk granskning av materialet utförts?” 

- ”Visar resultatet på några tecken av partiskhet?” 

(Bell & Waters, 2016 s.109) 

Det är självfallet inte helt enkelt att besvara dessa frågor. Vidare beskriver 
Bell & Waters (2016) att det i de flesta fall brukar vara lätt att hitta brister 
hos andra forskare medan det är svårare att kritiskt granska sig själv. Det är 
även viktigt att alltid förhålla sig någorlunda kritiskt, ifrågasätta de slutsatser 
som källan presenterar och undersöka ifall källan har tillräckligt stöd. 
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2.4.3 Val av källor 

I denna studie har både primära och sekundär källor används. I kapitel ett 
och tre, introduktion och teori har sekundära källor använts i form av 
vetenskapliga artiklar och kurslitteratur. Dessa har noggrant granskats och 
jämförts mellan olika liknande källor. Empirins källor har mest vart primära 
då undersökningar gjorts, men även sekundära källor har samlats i form av 
information och data från företaget själva. Alla källor har noggrant och 
kritiskt granskats tillsammans med handledare och fallföretag. 

2.5 Datainsamlingsmetod 

Det finns en rad olika metoder som kan användas vid insamling och 
bearbetning av information och data. När val av metod vid vetenskapliga 
undersökningar sker är det lämpligt att innan veta vilken information och 
data som är av intresse och som följaktligen ska sökas upp, samlas in och 
analyseras (Björklund & Paulsson, 2012). Nedan kommer de olika 
insamlingsmetoderna som är relevanta för detta arbete att förklaras och 
diskuteras. 

2.5.1 Primär- och sekundärdata 

Jacobsen (2002) förklarar att data och information samlat direkt från en källa 
kallas för primärdata och betyder att forskaren samlat in upplysningarna för 
första gången. Datainsamling är ett typiskt exempel där man går direkt till 
informationskällan vilket kan uppnås via metoder som intervju, observation 
eller enkäter. Sekundärdata blir således andra typer av information som inte 
kommer direkt från en förstakälla. Vid denna typ av insamling baserar man 
upplysningar som är insamlade i ett andra led. När sekundärdata används är 
det viktigt att vara kritiskt vid urvalet av källor till dess data. Vanligt är att 
både primär- och sekundärdata används vid studier då endast användandet 
av det ena kan leda till problem. Om flera former av data utnyttjas kan dessa 
kontrollera varandra och därmed styrka resultatet man kommer fram till 
(Jacobsen, 2002). Primärdata är av särskild vikt vid studier av ett enskilt 
undersökningsobjekt, vid mer generella lagar eller mönster är detta inte lika 
viktigt (Björklund & Paulsson, 2012). 

2.5.2 Intervju  

Intervjuer är utfrågningar av en eller flera respondenter och kan ske via en 
rad olika former som direktkontakt, telefon eller e-post. Genom intervjuer 
får författaren tillgång till primärdata, d.v.s. data som samlas in i syfte att 
användas i den aktuella studien (Björklund & Paulsson, 2012). Intervju är ett 
möte med en eller flera personer där intervjuaren vill få svar på frågor. Data 
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som samlas in vid intervjutillfället antecknas och används som underlag i 
analysen (Kylén, 2004).  

Antalet frågor eller den tid som avsätts för intervjun kan också variera 
avsevärt, samtalet kan bandas, nedtecknas eller memoreras. Frågorna man 
ställer kan också vara mer eller mindre ledande, det är då viktigt att 
undersökaren är medveten om hur ledande frågorna är. Det finns många 
olika former av intervjuer. En av dem är strukturerad intervju, då ställs 
frågor i en given ordning och de är bestämda på förhand. En annan 
intervjuform är semi-strukturerad intervju. Då är ämnesområdena bestämda 
på förhand, men frågor formuleras under intervjun och de ställs i en ordning 
beroende på tidigare svar, andra ställda frågor eller vad som anses vara 
lämpligt. Ostrukturerad intervju är en annan intervjuform, då är intervjun 
som ett samtal där frågor uppkommer efterhand (Björklund & Paulsson, 
2012). 

2.5.3 Enkät 

Enkät är en skriftlig förfrågan som riktar sig till många mottagare som ska 
svara på papper, internet eller i något annat slag. I sin enklaste form är 
enkäten ett brev med en fråga eller två och i sin mest avancerade form ett 
frågeformulär som kan ta en timme eller mer att besvara (Kylén, 2004). 
Enkäter består av ett antal standardiserade på förhand bestämda frågor och 
svarsalternativ. Svarsalternativen kan alternera och exempelvis handla om 
ja/nej-alternativ, en graderad skala eller vara mer öppen där respondenten 
ges möjlighet att svara mer utförligt (Björklund & Paulsson, 2012). Vidare 
nämner Kylén (2004) att den som utformar enkäten bör vara medveten om 
vilket språkval som används – meningslängd, ordval, fackspråk m.m. I 
allmänhet ska ett enkelt och tydligt språk förespråkas. Enkäter har sin stora 
fördel i att den når många och att alla får samma frågor. Svaren från enkäten 
sammanställs och tolkas på olika sätt, detta ger vidare en bra möjlighet till 
statistisk bearbetning och analys. 

2.5.4 Observation 

En observation är den mest grundläggande metoden för att få beskrivet vad 
som pågår. Observationer görs dagligen av alla människor omedvetet genom 
att man tar in data, information och tolkar den (Kylén, 2004). Björklund & 
Paulsson (2012) förklarar att observationer kan ske på en rad olika sätt. Den 
som observerar kan aktivt delta i den undersökta aktiviteten – en så kallad 
deltagande observation – eller iaktta en händelse utifrån. Det finns en rad 
olika tekniska hjälpmedel att tillgå vid en observation som ett tidtagarur eller 
bevakningskameror men kan också grunda sig på mer subjektiva 
uppskattningar. Kylén (2004) berättar vidare att observatören i fråga kan 
göra ett selektivt urval med personliga värderingar som medför att detaljer 
kan lämnas utanför. Observationer ska inte innehålla några värderingar, 
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tolkningar eller slutsatser men dessa kan noteras i protokollet. Det är inte 
heller ovanligt att personer som observerat samma händelseförlopp beskriver 
saker på olika sätt. 

2.5.5 Val av datainsamlingsmetod 

I denna studie har både primär- och sekundärdata bearbetas. Vid kontakt 
med fallföretaget i form av studiebesök, intervjuer och observationer har 
data och information samlats in och analyserats. En betydande del av den 
insamlade informationen är primärdata, vilket aldrig tidigare dokumenterats. 
Interaktionen som skett med de kvalificerade och utvalda människorna vi 
valt att intervjua har följt ett semi-strukturerat förhållningssätt, där ämnet 
vart givet, men icke tidigare dokumenterade frågor kunnat formuleras vid 
intervjutillfället. Sekundärdata har bearbetats för att skapa en tydlig och 
vetenskapligt grundad förståelse om forskningsområdet som använts vid 
teoriavsnittet. Enkäter har vart ett verktyg för att samla in kvantifierbar data 
som analyserats och legat till grund för de rekommendationer som 
presenterats.  

2.6 Studiens tillförlitlighet 

När information samlas gäller det att ta reda på tillförlitlighetsgraden av 
informationen och sedan välja metod efter det. Enligt Bell & Waters, (2016) 
så är en bra fråga att börja med: ” Vad behöver jag veta och varför behöver 
jag veta just det?”. Det finns olika mått på pålitlighet, här nedan kommer 
reliabilitet och validitet att diskuteras. För att ta reda på hur giltig och 
tillförlitlig informationen är gäller det att alltid kritiskt granska den oavsett 
vilken metod som tillämpas (Bell & Waters, 2016). 

2.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet är en synonym till tillförlitlighet (Bell & Waters, 2016). Det är 
ett mått på hur lika resultaten blir under samma omständigheter för ett visst 
tillvägagångsätt. Reliabiliteten blir alltså högre när resultaten blir mer lika 
för en mätning, reliabilitet blir låg ifall en mätning skiljer sig mycket under 
samma omständigheter (Bell & Waters, 2016). Hög reliabilitet innebär att 
data är av bra kvalité (Kylen, 2004). 
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2.6.2 Validitet 

Validitet betyder giltighet (Bell & Waters, 2016). Med validitet menas att 
den önskade mätningen faktiskt tar reda på det man vill mäta (Jacobsen, 
2002). Validitet kan också utryckas som relevansen och användbarheten av 
data. En hög validitet innebär precis som hög reliabilitet att kvalitén på data 
är bra (Kylen, 2004). Det går att dela upp validitet som intern, extern och 
teoretisk validitet. Intern validitet är i vilken omfattning de finns orsak-
samband mellan faktorer som samspelar i slutsatsen. Extern validitet är hur 
stor nytta andra intressenter i ett annat fall kan ha av utfallet i den studien 
som gjorts. En studie är generaliserbar ifall resultatet går att använda även i 
andra situationer. Med det menas att andra forskare eller organisationer kan 
använda och utnyttja resultatet i andra sammanhang. Det är ofta svårt att få 
resultatet generaliserbart, det som däremot ofta kan generaliseras i en 
fallstudie är analysen av teorin. Forskares ambition är att få resultaten så 
generaliserbara som möjligt, för att på så vis även kunna utnyttja och 
använda resultatet vid fler tillfällen (Bryman, 1997). Begreppet teoretisk 
validitet används främst vid kvantitativ forskning. Teorier bryts ner och går 
att använda som något mätbart för att se ifall de överensstämmer med 
resultatet (Bryman & Bell, 2013)   

2.6.3 Val av verifiering av data 

Genom hela studien har en så hög tillförlitlighet som möjligt eftersträvats. 
Först har vetenskapliga ”peer-rewieved” artiklar och avhandlingar 
prioriterats följt av kurslitteratur och sist webbaserade källor. Gällande den 
empiriska informationen har så mycket information som möjligt inom 
tidsramen tagits i beaktning. Hänsyn har också tagits till det geografiska 
omfånget, för att öka spridning inom Sverige och på så vis inte riskera att 
reliabiliteten på det slutgiltiga resultatet blir låg. Större spridningen bidrar 
till högre reliabilitet av. För att säkerställa en hög validitet på studien har en 
kontinuerlig kontakt hela tiden funnits med fallföretaget vilka har den bästa 
kunskapen om vad som är relevant och inte. Kontinuerliga möten med 
handlare och seminarier med feedback från examinator har ägt rum under 
studiens gång. Målet är att fallstudien i någon grad ska vara generaliserbar, 
men eftersom studien riktar sig till en specifik produkt är den inte helt 
applicerbar vid andra utföranden. Produkten har andra hypotetiska 
användningsområden och därför är det till fördel om studien är 
generaliserbar och tillvägagångssättet går att utnyttja vid dessa lanseringar. 
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2.8 Metodval 

 
Figur 2. Metodval 
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3. Teori 
I detta kapitel beskrivs de teorier som ligger till grund för arbetet.  

3.1 Lansering 

Enligt Gustafsson (1998) är en av de mest kostsamma delarna i utveckling 
av nya produkter lanseringen där processen noggrant måste planeras med 
omsorg. Strategi och lanseringsplan är i regel något som växer fram och 
utvecklas under hela utvecklingsfasen. Avgörande faktorer som styr 
lanseringen är i det stora hela bestämda redan i produktplaneringen, men 
behöver nu genomarbetas djupare. Det finns fem stycken olika 
nyckelområden inför marknadsintroduktionen där frågor måste besvaras: 
Vad? Vem? Var? När? Hur? 

Vad ska ingå i lanseringen? 
Kärnproduktens värde är större än bara den funktionalitet, livslängd, 
prestanda, design och kvalitet som den erbjuder. Kringtjänster representerar 
ofta ett mervärde och kan bilda ett värdepaket med kompletterande 
produkter, varumärke och kringservice som blir viktigt för kund. 
Prissättning är även ett viktigt fokus. 

Var inleds försäljningen av den nya produkten? 
Marknadssituationen och resurser är generella faktorer som styr val av 
geografiska områden där lanseringen initieras. 

Vem eller vilka köpare och användare är lanseringen avsedd för? 
Vilka målgrupper, potentiella kunder och distributörer vill man genom 
lanseringen nå ut till? 

När är tidpunkten för lansering rätt? 
Tidpunkten för när lanseringen sker är ofta avgörande för den kommersiella 
framgången. Konkurrenssituationen på marknaden kan påverka när 
lanseringen sker, hur färdig eller redo produkten är för att introduceras på 
marknaden är också uppenbara faktorer som styr. 

Hur genomförs marknadsintroduktionen? 
Handlingsplanen och strategin för introduktionen påverkas stort på hur vi 
besvarar de tidigare frågorna. Kommunikationen med marknaden ska 
utformas och sammanfattas i lanseringsplanen (Gustafsson, 1998). 

I många fall har företagen som ska genomföra en lansering genomarbetade 
strategier för hur detta ska ske, men ofta är dessa relativt övergripande. 
Taktiska övervägningar som innefattar en plan för samordning, vilka 
målgrupper som ska prioriteras och i vilket budskap produkten ska 
framställas ingår sällan. Företagen brister ofta i relationen till säljaren och 
riktar för lite uppmärksamhet till dennes behov av utbildning och kunskap 
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för produkten. Detta är även något som speglar sig i samspelet med externa 
krafter som exempelvis reklambyråer som inte heller deltagit i projektets 
tidigare faser (Gustafsson, 1998). 

Produktutvecklingen och konkretiseringen av vad som ska lanseras kommer 
ofta att handla om egenskaperna på kärnprodukten som prestanda, design, 
livslängd, kvalité och miljöpåverkan. Ett viktigt steg är att särskilja 
produkten från befintliga konkurrenters och därmed nå en stark och unik 
produktposition. Det går att uppnå differentiering via en rad olika strategier, 
några vanliga faktorer är pris, användning, teknik, distributionskanaler eller 
målgrupp (Gustafsson, 1998). 

Studien går ut på att undersöka alternativa lanseringsmöjligheter för få 
ökad förståelse för vilken som bör väljas. Därför är det viktigt att vi har en 
bred kunskap om lanseringar för att ha möjlighet att förstå och välja en 
adekvat lanseringsstrategi. 

3.2 Porters konkurrensstrategier  

Enligt Porter (1983) är en vital del att förstå sambandet mellan företaget och 
omgivningen vid formulerandet av konkurrensstrategier. Nyckelaspekten på 
företagets omgivning är den bransch i vilket den konkurrerar och inbegriper 
såväl sociala som ekonomiska krafter. Branschens situation påverkar hur 
konkurrensen spelregler är utformade och vilka potentiella strategier som 
finns tillgängliga för företaget. Krafter utanför branschen påverkar till en 
relativ grad då oftast den typen av faktorer troligtvis berör konkurrenter på 
liknande vis. Målet med konkurrensstrategier är för företag att finna en 
position i branschen därifrån de bäst kan försvara sig mot dessa 
konkurrenskrafter eller kan påverka dem till sin förmån. En bransch 
konkurrensläge är enligt Porter (1983) helt beroende på fem stycken primära 
konkurrenskrafter som avgör den slutliga vinstpotentialen. 

 
Figur 3. Porters femkraftsmodell (egen illustration) 
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Enligt Porter (1983) finns det generellt tre stycken olika strategier att tillgå 
för att försvara och styrka sin egen position på marknaden. För att bemästra 
Porters femkraftsmodell är dessa tre strategier verktyg som används för att 
lyckas bättre än andra företag i samma bransch.  

- Kostnadsöverlägsenhet 

- Differentiering 

- Fokusering 

3.2.1 Kostnadsöverlägsenhet 

Att konkurrera efter kostnad – något som blev allt vanligare under 1970-talet 
– betyder att företaget försöker nå en överlägsen kostnadsstruktur i en 
bransch genom en rad åtgärder inriktade mot detta mål. För att konkurrera 
enligt en kostnadsprincip krävs signifikativa insatser genom att skapa 
optimala förutsättningar att lyckas. Beslutsamma och kontinuerliga 
reduceringar av kostnader, strängt bevakade drift- och allmänna 
omkostnader, kostnadsminimering på områden som FoU, service och 
marknadsföring. Strategins premiss är att utveckla lägre omkostnader i 
förhållande till konkurrenter och därmed skapa konkurrensfördelar, även om 
t.ex. kvalitet och service inte helt kan förbises. Porter (1983) förklarar vidare 
att lågkostnadspositionen även försvarar företaget mot starka inköpare 
eftersom dessa endast kan utöva makt genom att erbjuda priser som den näst 
effektivaste spelaren på marknaden. För att kunna åstadkomma och 
bibehålla kostnadsöverlägsenhet krävs det i regel en relativt hög 
marknadsandel. Andra hinder för att implementera strategin kan vara 
betydande inledande investeringar på modern utrustning, aggressiv 
prissättning och initialförluster för att plocka marknadsandelar. När ett 
företag uppnår en hög marknadsandel kan detta med de skalfördelar det 
innebär även resultera i köpkraft vilket ytterligare sänker kostnaderna. 

3.2.2 Differentiering 

Den andra strategin Porter (1983) uttrycker innebär en differentiering av den 
produkt eller tjänst som företaget erbjuder, vilket skapar något som är unikt i 
en given bransch. Differentiering kan ta sin uttrycksform i t.ex. 
märkesprofil, teknologi, finesser, kund-service eller återförsäljarnät för att 
nämna några. Differentieringsstrategin medför inte att företaget helt kan 
försumma kostnaderna utan innebär bara att detta inte är det primära 
strategiska målet. Differentiering är en användbar strategi att för att 
bemästra de fem konkurrenskrafterna och skapa konkurrensfördelar i en 
bransch. Lojalitet och märkestrogenhet från kunder utvecklas vilket fungerar 
som ett skydd mot konkurrenter och en lågkostnadsposition blir mindre 
väsentlig. Differentiering minskar makten hos leverantörer och kunders 
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generella inflytande och eftersom det saknas motsvarande substitut bidrar 
det till att produkten inte blir så priskänslig. Utnyttjandet av differentiering 
kan få komplikationer i form av att det blir svårt att nå en hög maktposition i 
branschen, strategin främjar exklusivitet vilket svårt att förena med en hög 
marknadsandel.  

3.2.3 Fokusering 

Fokusering är den sista strategi Porter (1983) nämner som basstrategi för att 
lyckas skapa konkurrensfördelar. Strategin bygger på att företaget fokuserar 
på en särskild kundgrupp, geografisk marknad eller ett segment av 
sortimentet. Likt de två tidigare nämnda strategier tar fokuseringen olika 
uttrycksformer. Om syftet med kostnadsöverlägsenhet och differentiering är 
att nå det totala målet i en specifik bransch så bygger fokuseringsstrategin i 
hög utsträckning på att tillfredsställa en specifik målgrupp där 
marknadsstrategierna utformas med hänsyn till detta. Förutsättningen med 
fokusering är att företaget i fråga kan tillfredsställa en viss målgrupp bättre 
än sina konkurrenter, med en bredare inriktning. Detta kan åstadkommas vid 
differentiering genom att bättre tillgodose en viss målgrupp än konkurrenter 
eller erbjuda ett lägre pris och därmed vinna marknadsandelar. Fokusering 
hindrar ofta företaget att lyckas nå en hög marknadsandel i en specifik 
bransch och innebär en avvägning mellan lönsamhet och försäljningsvolym. 
Likt differentieringen kan strategin generellt sett att man får avstå 
kostnadsöverlägsenhet. 

 

 
Figur 4. Konkurrensstrategier (Differentiateyourbusiness, 2016) 

Vid en lansering är det viktigt att vara medveten om konkurrensen som 
existerar. Differentiering, kostnadsöverlägsenhet och fokusering är nycklar 
till en lyckad lansering. Därför är det relevant för studien att täcka dessa 
delar för att på så vis kunna skapa en så konkurrenskraftig lansering som 
möjligt. 
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3.3 Innovationer 

Ordet innovation härstammar från latinets innovatio och betyder att förnya 
eller komma på något nytt (Karlöf, 2008). Benner (2005) beskriver 
definitionen av innovationer som nya idéer som kommit till användning i 
samhället. Det syftar inte enbart till en upptäckt eller uppfinning utan 
beskriver ett system som förbinder idéer med marknader, produktion och 
nyttjande. Inom det tekniska området skiljer man ofta mellan 
basinnovationer och sekundära innovationer. För att ge ett exempel är 
transistorn en basinnovation som skapat en omfattande sekundär räckvidd 
för bland annat datorer (Karlöf, 2008). Enligt Benner (2005) är innovationer 
ett grundläggande resultat av sambandet mellan organisationer, forskning 
och utvecklig, produktion och marknadsföring.  

Inom företag måste en rad olika aktiviteter och verksamheter knytas samman 
när nya produkter eller processer framtas. En stor del av 
innovationsforskningen har sin utgångspunkt i relationen mellan användare 
och producenter, något som inte är ovanligt för introduktionen av ny teknik. 
Westland (2008) konstaterar att innovationer har blivit 2000-talets 
industriella religion där företag ser innovationer som en nyckel till långsiktig 
lönsamhet och växande marknadsandelar. Globalisering och produktifiering 
är konsekvenser till årtionden av stadiga framsteg inom logistik och 
informationsteknologi. Till följd av detta har det försvårat för företag att 
skapa och bibehålla konkurrensfördelar utan att konstant arbeta med 
innovationer. 

Enligt Karlöf (2008) är en viktig del att bestämma mätpunkter och mätetal 
för innovationer. Där tidigare fokus främst handlat om kvalitet och 
kostnader har numera en inriktning skiftat till själva innovationsprocessen, 
där ett adekvat mätsystem avsevärt kan förbättra företagets träffsäkerhet och 
minska risken för att misslyckas. Mätetalen ska spegla företagets ambition 
och strategi där några allmänna mätpunkter är följande: 

- Tid till marknad 

Hastighet är av stor betydelse. Tid för lansering är ett av de mätetal 
företagen anser vara av största vikt. 

- Framsteg i milstolpar 

Projektet bör fördelas i olika steg där man lätt kan se att resultat verkligen 
levereras. En företagskultur där förseningar tillåts kommer leda till 
misslyckande, viktigt att etablera kravprestationer i alla led.  

- Risknivå 

Företag behöver skapa sig en förståelse om riskerna i en innovationsprocess 
där processledarna håller sig inom ramarna för risktagande. 
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- Adekvat bemanning 

För att undvika att innovationsprocessen hamnar på efterkälken bör projektet 
fullbemannas från start. Framgång i senare skeden är en konsekvens av god 
kvalitet och tidshållning i projektets tidigare faser. 

Eco-innovation 

Enligt Hermosilla et al. (2009) har omfattande miljöproblem förenat med 
bristande social jämlikhet och konkurrenskraftiga utmaningar på den globala 
ekonomin ökat medvetenheten om behovet att ändra på rådande teknisk 
produktion och sociala beteendemönster. Detta har lett till en brådskande 
efterfråga av tillämpning av innovation inom hållbar utveckling. Vanligen 
när man pratar om eco-innovationer syftar man till ny teknologi som 
förbättrar ekonomiska- och miljöprestationer men också en organisatorisk 
och social förändring som förbättrar konkurrensen och hållbarheten.  

En definition som förklarar begreppet väl är: ”eco-innovation är alla former 
av innovationer som siktar och påvisar framsteg mot hållbar utveckling, 
genom en minskad påverkan av miljön eller ett effektivt och ansvarigt 
utnyttjade av naturresurser.” Competitiveness and innovation framework 
programme (2007 to 20013), europé commision. 

 

Detta teorikapitel är av stor relevans då lanseringen av produkten vi 
undersöker är en innovation. Det skapar en förklaring kring vad en 
innovation innebär och hur den skapas. Produkten vi undersöker är den 
första av dess sort på marknaden vilket verkligen gör den till en innovation. 

3.4 Produktutveckling 

Hur produktutvecklingen går till och dess betydelse för företagen har 
förändrats och utvecklats under många decennier där Sverige har haft en stor 
betydelse för det hela med en rad uppfinningar som t.ex. propellern och 
AGA-fyren. Idag är det en mycket viktig och vital del för det flesta 
företagen. Den globala konkurrensen och det ökade kravet från samhället på 
en hållbar utveckling har gjort så att nya produkter hela tiden måste skapas.  

För att ett företag ska växa eller behålla sin position på marknaden krävs det 
att man aktivt använder sig utav en effektiv produktutvecklingsprocess.  Det 
går att se på det ur två perspektiv, ett kort och ett långt. Det korta riktar mer 
in sig på den gällande marknadssituationen och hur konkurrenter på 
marknaden agerar. I det långa perspektivet bör företaget ha kunskap om att 
trender i samhället som kan påverka marknaden, samt att kundernas 
preferenser kan ändras och att det finns risk för att en ny teknologi kan slå 
sig in på marknaden och på så sätt ändra kundens behov och krav. Det 
övergripande målet vid produktutveckling är att tillverka produkter som 
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möter kraven i samhället, på ett både ekonomiskt och hållbart vis. Val av 
strategi innebär att man antingen kan arbeta offensivt med utveckling av helt 
nya produkter, eller mer defensivt och då rationalisera och arbeta med 
förbättringar på ett mindre kostsamt vis. Det gäller för företaget att finna en 
balans mellan kortsiktigt och långsiktig produktutveckling, för att på så sätt 
kunna vara så konkurrenskraftiga som möjligt.  

Det är också viktig fråga för företagen att identifiera sina kärnområden för 
att välja ifall företaget ska driva sin egen tekniska utveckling eller om det 
ska överlåtas till underleverantörerna (Johannesson et al. 2013). 

3.4.1 Teknikdriven utveckling 

För ett par årtionden sedan skedde ett paradigmskifte där många företag 
insåg att teknikdriven affärsutveckling långt ifrån var tillräcklig. Fastän 
denna strategi många gånger slutat i misslyckanden ska den inte 
undervärderas. Teknikdrivna innovationer har många gånger bidragit till 
innovativa affärsmöjligheter som lett till framgångsrik kommersialisering 
medan den vid andra tillfällen lotsat företag till återvändsgränder. Karlöf 
(2008) beskriver ett sådant exempel med Concorde.  

Investeringar i projektet gjordes med hela 22 miljoner pund vilket 
möjliggjorde en produktion av 22 stycken flygplan som visserligen 
förkortade flygtiden markant. Men bränsleförbrukning, miljöförstöring och 
höga biljettpriser ledde till att projektet till slut kraschade. Concorde 
förutsatte vidare att flygplanet skulle kunna starta och landa på alla världens 
flygplatser. När New York Port Authority sedermera förbjöd start från JFK 
föll en viktig förutsättning för projektet. Att bara driva 
innovationsverksamhet efter en teknisk driven affärsutveckling är sålunda 
ingen bra idé. Företag måste ta hänsyn till vad kunder vill ha innan man 
investerar i produkter och tjänster för att undvika ekonomiskt kostsamma 
misslyckanden. 

3.4.2 Kunddriven utveckling 

Insikten har fått företag att börja utnyttja en kunddriven utveckling i högre 
utsträckning på senare tid. Enligt Karlöf (2008) blev följaktligen temat att 
företag började ta reda på kunders behov innan man satsade i innovation och 
produktutveckling. Resultatet blev att ett antal metoder tillämpades för att 
förstå dessa kundönskemål som skulle ligga till grund för 
produktutvecklingen. Några vanliga tillvägagångssätt är fokusgrupper, con 
joints och kundbesök för att nämna några. Det har emellertid visat sig att 
explicit kundinformation, dvs. sådant kund artikulerar sällan ger en korrekt 
vägledning för produktutveckling. 
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Ett exempel på ett sådant misslyckande var Coca Colas nya recept ”New 
Coke” som baserades på en väldigt omfattande marknadsundersökning med 
200 000 kundintervjuer till en kostnad på 4,6 miljoner dollar. Satsningen 
resulterade i ett av de största misslyckanden genom tiderna. Kundbaserad 
utveckling baserat på explicit information har visat sig otillräcklig och leder 
till allt för slumpmässig variation. Implicit kundinformation där sådana 
kunder inte artikulerar utan som baseras på de nyttor kunden har i en viss 
situation väger tyngre. Ifall man kan förstå vad som skapar värde för kund 
kan man med god precision utveckla produkter och tjänster som svarar mot 
dessa förväntningar. 

3.4.3 Produktlivscykeln  

Produktlivscykeln beskriver precis som de låter en produkt eller tjänsts 
livscykel när det handlar om försäljning, den visar försäljningsvolymen över 
tid. Den beskriver de faser som produkten går igenom från introduktionen 
till nedgång. 

Hur länge en produkt befinner sig i varje fas varierar från produkt till 
produkt. Det skiljer sig även ifall det är en enskild produkt som studeras 
eller t.ex. en produktfamilj. Olhager (2013)  har illustrerat det med hjälp av 
kylskåpet. Kylskåpet har funnits länge och har fortfarande inte kommit till 
nedgångsfasen medans många enskilda modeller har gjort det på grund av de 
allt högre kundkraven och ny en teknikutveckling som drivit fram att nya 
modeller skapats.  

De senaste årens trender tenderar i att visa att produktlivscykeln för det 
flesta produkter och tjänster bara blir kortare och kortare. Det ställer högre 
krav på produktutvecklingen som måste bli mycket effektivare både ur ett 
kostnad och tidsperspektiv. Det i sin tur leder till att företagen vill ha 
produkter på olika ställen i produktlivscykeln för att på så vis kunna hålla ett 
jämt kassaflöde (Olhager, 2013). 

 

 
Figur	5.	Produktlivscykeln	(Terence	Shaw,	2015)	
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Introduktionsfasen: Fasen när produkten är helt ny på marknaden. Denna 
fas kännetecknas ofta av låg konkurrens, liten försäljningsvolym, låg 
tillväxttakt och att kännedomen hos kunderna om produkten är låg. Här 
gäller det att produktionen är flexibel och kvalitetsmedveten. 

Tillväxtfasen: Är den fas där försäljningsvolymen ökar snabbast. Fler och 
fler kunder upptäcker och köper produkten vilket också medför att 
konkurrensen ökar då det är svårt att täcka hela efterfrågan vilket i sin tur 
leder till att nya aktörer kommer in på marknaden. Ur produktionssynpunkt 
är denna fas bra då produkten ofta börjar standardiseras. 

Mognadsfasen: Denna fas karakteriseras av höga försäljningsvolymer och 
en hög konkurrens. Tillväxten minskas vilket till största del beror att många 
redan köpt produkten och den största konkurrensfaktorn tenderar att vara 
priset. Produkten brukar i denna fas vara standardiserad och produktionen 
kämpar med att sänka kostnaderna då marginalerna blir mindre. Detta görs 
främst via produktivitetsökning och kostnadsreduktion. 

Nedgångsfasen: När produkten funnits på marknaden tillräckligt länge för 
att ha tillgodosett de flesta kunders efterfrågan kommer tillslut 
försäljningsvolymen att minska. Substitut till produkten som blir mer 
attraktiva för kunderna kan komma in på marknaden samtidigt som vissa 
konkurrenter troligtvis lämnar marknaden. Produktionen har haft längre tid 
på sig vilket ofta medför sänkt produktionskostnad men så länge en 
överkapacitet råder på marknaden så kommer priskonkurrensen att dominera 
och göra att vinstmarginalen troligtvis inte stiger.  

(Olhager, 2013) 

Denna teori ger en ökad förståelse för om hur produktutveckling går till 
vilket är viktigt då denna produkt nyligen har utvecklats. Var i 
produktlivscykeln en produkt befinner sig är relevant vid en lansering och 
det bör tas hänsyn till var i produktlivscykeln den befinner sig i 

3.5 Marknadsföring 

Marknadsföring är ett relativt nytt ämnesområde och har sin förklaring i att 
under den första delen av 1900-talet rådde en skev maktbalans mellan utbud 
och efterfrågan. Företag hade stor makt gentemot konsumenter som befann i 
underläge – en situation som är ovanlig på dagens konkurrensutsatta 
marknader (Parment, 2015). Enligt Kotler (2016) hanterar marknadsföring 
kunder mer än någon annan företagsekonomisk funktion. En förenklad men 
lättförståelig definition av marknadsföring är ”att utveckla lönsamma 
kundrelationer”. Marknadsföring har generellt sett två primära uppgifter: 
attrahera nya kunder genom att skapa överlägset kundvärde och att behålla 
och utveckla befintliga kundrelationer genom kundtillfredsställelse. 
Marknadsföring är något som oftast förknippas med försäljning av varor 
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men kan framgångsrikt tillämpas även för tjänster. Marknadsföring har gått 
från att främst handla om att sälja till att tillfredsställa kundbehov. Genom 
att kunna förstå kunders behov och förväntningar kan företag utveckla 
produkter med högt kundvärde som har goda förutsättningar att lyckas.  

 

 
Figur	6.	Marknadsföringsprocessen	(Kotler	et	al.	2012)	

I bilden ovan illustreras marknadsföringsprocessen som lyfter fram en 
modell i fem steg. De fyra första stegen syftar till att förstå konsumenters 
behov, skapa kundvärde och bygga långsiktiga relationer. Det femte steget 
är där – om man gjort ett framgångsrikt grundarbete – får lön för mödan och 
kan prestera goda ekonomiska resultat. 

Marknadsmix 

Lundén (2013) skriver att det inom marknadsföringen finns fyra 
konkurrensmedel.  Dessa fyra skapar marknadsmixmodellen som främst 
förknippas med Kotler och hans böcker som enligt Frankelius et al. (2015) 
varit de mest använda under de senaste 50 åren. Dessa är faktiska 
marknadsföringsverktyg som används för att skapa hög efterfrågan, hög 
lönsamhet, kundvärde och konkurrensfördelar för att på så vis skapa sig en 
stark position på marknaden. (Kotler et al. 2013). För att kunna skapa ett bra 
erbjudande gäller det att alla delar hänger ihop. För det krävs god insyn i 
köpbeteendet och god kunskap om marknaden (Parment, 2015). De fyra 
konkurrensmedel illustreras i figur 7.  

 
Figur 7. Kotlers marknadsmixmodell (egen illustration) 
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Produkt: Det är produkten eller tjänsten som företaget erbjuder. Målet för 
en produkt är att tillfredsställa de önskemål eller behov som kunden har 
(Parment, 2015). Viktigt är produktens kvalité. En generell regel är att högre 
kvalitén gör det möjligt att ta ett högre pris för produkten (Lundén, 2013). 

Påverkan: Lundén (2013) säger att priset hör ihop med marknadsföringen 
på produkten. Vid ett högre pris så satsas ofta mer pengar på 
marknadsföring. Det handlar även om genom vilka kanaler som 
marknadsföringen ska ske för att nå ut till en önskade marknaden på bästa 
sätt (Frankelius et al. 2015). 

Plats: Är också en faktor som styr priset. Beroende på marknadsplatsen 
associeras ett visst pris på produkten. Internet är en distributionskanal som 
förknippas med att priset ska vara lägre. Konkurrensen på en plats påverkar 
också priset, finns det många återförsäljare av samma produkt eller ett 
substitut inom en liten yta så driver det priset neråt (Lundén, 2013). 

Pris: Är ett av de viktigaste konkurrensmedlen och den som är enklast att 
konkret jämföra (Lundén, 2013). Det är också en kommunikationsfaktor och 
det som eftersträvas är en så hög lönsamhet som möjligt men det gäller 
samtidigt att skapa ett attraktivt erbjudande för kunden. Prissättning är en 
viktig del för varje företag (Frankelius et al. 2015). 

Vid en lansering är marknadsföringen en av de absolut vitalaste delarna. 
Det är genom den som kunder får reda på att produkten existerar vilket är 
en förutsättning för en lyckad lansering. Marknadsmixen genomsyrar hela 
denna studie då det till stora delar är med hjälp av den som vi skapat något 
konkret att jämföra olika kundbehov mot. 

3.6 Prissättning 

Prissättning är något varje företag ägnar sig åt. Många företag lägger för 
liten vikt vid prissättning vilket leder till sämre lönsamhet än nödvändigt. 
Enligt Lundén (2013) så är prissättningen den åtgärd som till förhållande 
vad den kostar ger störst effekt på resultatet, det som eftersträvas är ett 
optimalt pris. Det optimala nivån är där variablerna pris och antalet köpare 
genererar en så hög lönsamhet som möjligt. Företagen måste vara medvetna 
om vad kunderna tycker produkten är värd, konkurrenternas pris och sina 
egna kostnader. Priset är ett av de fyra konkurrensmedlen produkt, pris, 
plats, påverkan (Lundén, 2013). 

Vid en lansering är prissättning något som är centralt och kräver en 
noggrann avvägning. Priset i sin tur är den faktor som kunderna lättast kan 
jämföra och som tillslut ofta fäller avgörandet för vilken produkt som de 
väljer. 
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3.7 Kvalitet 

Kvalitet är något som i det flesta fall är en viktig faktor för kunder. En hög 
kvalitet på produkter och tjänster genererar ofta en stark position på 
marknaden då det är en av de viktigaste konkurrensfaktorerna. Bra kvalitet 
kan också leda till lägre interna kostnader och medför att det blir lättare att ta 
fram nya produkter. Ett tydligt bevis på detta finns från 1970-talet då Japan 
avsatte stora resurser gällande kvalitetsfrågor och på så vis plockade stora 
marknadsandelar från bl.a. USA (Bergman & Klefsjö, 2012). Det finns en 
rad olika definitioner på begreppet kvalitet. Här nedan skrivs två av dessa: 

- ”Kvalitén på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst 
överträffa, kundernas behov och förväntningar”. 

(Bergman & Klefsjö, 2012 s.24) 

Definitionen enligt den internationella standarden ISO 9000 lyder: 

- ”Den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav, d.v.s. 
behov eller förväntningar som är angiven, i allmänhet underförstådd 
eller obligatorisk” 

(Bergman & Klefsjö, 2012 s.23) 

 

Bergman & Klefsjö (2012) har delat upp varor och tjänsters egenskaper ur 
kvalitetssynpunkt och döpt detta till kvalitetsdimensioner. De båda skiljer 
sig åt vilket är viktigt att ta i beaktning när varor och tjänster skapas. Vilka 
som är de viktigaste egenskaperna varierar från varje enskild produkt eller 
tjänst (Bergman & Klefsjö, 2012). Kvalitetsdimensionerna för en vara är: 

 

 
Figur 8. Kvalitetsdimensioner vara (Bergman & Klefsjö, 2012) 
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Kvalitetsdimensionerna för en tjänst är: 
 

 
Figur 9. Kvalitetsdimensioner tjänst (Bergman & Klefsjö, 2012) 

Kvalitétshus 

Kvalitetshuset är ett verktyg som används till att koppla samman 
kundönskemålen med de egenskaper som en produkt eller tjänst behöver ha. 
Det bildar ett planeringsverktyg som kan underlätta och påvisa vilka 
egenskaper som är viktigast samt vilka som har korrelation till varandra 
(Bergman & Klefsjö, 2012).  

I kolumnen för kundönskemål görs en viktning där det beskriver hur viktig 
en viss egenskap är på en femgradig skala där 5 är viktigast. En tom rad i 
matrisen betyder att inga av de angivna produktegenskaperna matchar 
kundbehoven och en tom kolumn innebär att motsvarande produktegenskap 
ej påverkar något av kundönskemålen. Vidare beskrivs kundvärderingar av 
önskemålen och hur konkurrenters produkter upplevs i en 
konkurrensjämförelse. Väsentliga kundönskemål som konkurrenter inte 
lyckats uppfylla kan bli viktiga incitament för produktutveckling och 
marknadsföring. Taket på kvalitetshuset visar korrelationerna mellan de 
olika produktegenskaperna och bedöms med plus eller minus beroende på 
hur de påverkar varandra (Bergman & Klefsjö, 2012). 

I vår studie är kvalitén väldigt väsentlig och de är en av de faktorer som är 
mest betydande för kunderna. Det är också viktigt att veta att 
kvalitetsdimensionerna skiljer sig på en tjänst och en vara när 
lanseringsalternativ utformas. 

3.8 SWOT-analys  

SWOT-analys är ett verktyg som används för att ta fram strategier. SWOT 
står för strenghts (styrkor), weaknesses (svagheter), opportuniteis 
(möjligheter) och threats (hot).  Genom att hitta och lista dessa fyra faktorer 
kan de sedan SO, WO, ST och WT-strategier skapas. Styrkor och svagheter 
är interna faktorer som syftar på egenskaper som finns internt, styrkor kan 
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t.ex. vara stort eget kapital eller ett känt varumärke och svagheter att det är 
låga marginaler eller finns många flaskhalsar. Möjligheter och hot är externa 
faktorer. Exempel på möjligheter kan vara att det finns få konkurrenter eller 
att det finns möjlighet att ta sig in på nya marknader och exempel på hot kan 
vara att det kommer in nya konkurrenter på marknaden eller att det blir 
lågkonjunktur. (Forest & Fred, 2013) 

 
Figur 10. SWOT-analys (egen illustration) 

SO-strategier: Dessa strategier bygger på att använda de interna styrkorna 
till att utnyttja de externa möjligheterna som finns. Målet med de andra 
strategierna är att komma till ett läge där det går att tillämpa SO-strategier på 
bästa vis. Målet är att kunna dra nytta av trender och andra externa händelser 
som inträffar. 

WO-strategier: Med dessa strategier så är målet att med hjälp av de externa 
möjligheterna förbättra svagheter i det interna. Det finns ofta goda 
möjligheter men brister i det interna gör att det inte finns möjlighet att 
utnyttja dem.  

ST-strategier: Dessa strategier strävar efter att undvika de externa hoten 
genom att utnyttja de interna styrkorna. Målet är att minska effekten av 
hoten. Med det menas inte att företagen måste skapa offensiva strategier för 
att bemöta hoten men det går ut på att skapa en taktik eller plan för att 
undvika negativa effekter av dem. 

WT-strategier: Detta är defensiva strategier som vill minimera effekterna 
av de externa hoten och minska de interna svagheterna. Ofta utformas dessa 
när ett företag befinner sig i ett utsatt läge och nerskärningar hotar eller i 
värsta fall hela företagets existens. 

(Forest & Fred, 2013) 



  
 

 

 
29 

Albin Rahm & Olle Lorenz 

Vid en lansering så är det viktigt att vara medveten om sina styrkor och 
svagheter. Det gäller även att undvika hot och ta tillvara på de möjligheter 
som existerar. Därför hjälper SWOT-analysen oss att få en bättre överblick 
om hur lanseringen ska utformas för att lyckas. 



  
 

 

 
30 

Albin Rahm & Olle Lorenz 

4. Empiri 
I detta kapitel presenteras den insamlade empirin från MSE AB och studiens 
kundundersökning. 

4.1 Företagsbeskrivning  

MSE AB startades 1987 i Älmhult av Mikael Schmitz och tillverkade på den 
tiden mjuk- och hårdvara till avancerade styrsystem, inte minst till 
tandhygiens-branschen. Förutom styrsystem så levererade man kompletta 
fräsar vilket ledde till att man så småningom skulle bli underleverantörer till 
JL Weibull AB. Genom en senare sammanslagning med JL Weibull AB år 
2000 kunde man med gemensam kraft och kompetens inrikta sig mot 
teknikutveckling för försvarsmakten, något som lever kvar än i dag. 2014 
startades MSE engineering AB. Tidigare arbetade man främst efter 
kundspecifikation men nu togs ett aktivt beslut att försöka kapitalisera på 
egna idéer och tidigare investeringar samt att äga produkterna själva. MSE 
är ett ingenjörsföretag där styrkan och kompetensen alltid legat i att lösa 
problem, de två största projekten man i dagsläget driver är ekowasher och 
omnifinity. MSE har en platt organisation med hierarki och har 15 stycken 
anställda, omsättningen 2014 var 25 miljoner medan man förra året hade en 
liten nedgång där man omsatte ungefär 20 miljoner. Branscher företaget 
främst verkar på är inom den militära sektorn med simulering och träning, 
miljöteknik och lite inom stålindustrin. 

4.2 Ekowasher 

Tidigare traditionell tvätt av båtskrov har skett med högtryckstvätt utan att 
fånga upp miljöfarligt restavfall, något som inte längre är godkänt. Med 
bakgrund till de nya riktlinjerna från havs- och vattenmyndigheten behöver 
nu hamnar/båtklubbar investera i fasta anläggningar som kan hantera 
skadligt avfall som tidigare spred sig till hav och dagvatten. Tunga 
investeringar av denna typ är inte alltid helt enkla för mindre båtklubbar och 
därför antog MSE utmaningen att lösa problemet och erbjuda ett smidigare 
och billigare alternativ. Det var en kunddriven produktutveckling som med 
företagets interna kompetens för att lösa tekniska problem sedan skulle 
resultera i den existerande produkten ekowasher. Det genomfördes några 
enstaka undersökningar och intervjuer för att ta skapa en förståelse för vad 
kunden efterfrågade men har mestadels utvecklats efter produktens kvalitéer. 

Ekowasher är förenklat beskrivet en högtryckstvätt med återslutande system 
vilket leder till minimalt spill. Detta medför att behovet för fasta installerade 
tvättanläggningar försvinner och kedjan från sjöupptagning till uppställning 
i vagga och tvättning kan rationaliseras avsevärt. Ekowasher erbjuds med 
självförsörjande system med elverk där allt nödvändigt vatten återcirkuleras 
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och filtreras i systemets tank. Kunden kan även välja bort elverket ifall det 
finns tillgång till strömtillförsel och det finns möjlighet att göra en fast 
installation på plats om det skulle önskas. De ekonomiska vinsterna med 
ekowasher är stora. Förutom det betydande lägre inköpspriset jämfört med 
en fast installerad spolplatta har produkten ett andrahandsvärde och går även 
att tillämpa på en rad andra användningsområden. Då ekowasher är helt 
mobil och transporteras bakom vanlig personbil så finns det möjlighet för 
ägaren att låna/hyra ut vagnen.  

Spillvatten återcirkuleras i systemet vilket medför att inga föroreningar 
sprids med vattendimma eller vind och att miljöprestandan överträffar alla 
andra existerande lösningar på marknaden. Med ekowasher ökar 
flexibiliteten. Om tvättandet sker över en spolplatta är kostnaderna – utöver 
den väsentliga investeringen i plattan – högre då båten måste hänga i kran 
och den tid båtklubben hyr in kran troligtvis minst fördubblas. Med en mobil 
tvättanläggning kan istället båtägare tvätta sina båtar oberoende av en kran 
och anpassa tvättandet efter tid och plats. 

4.3 Marknaden 

Kostnaden för produkten ligger i dag på 200 000:- SEK exklusive moms och 
är lite flexibelt beroende på vilken prestanda och till- eller bortval kund gör. 
Om kund skulle önska att få tvättandet som en tjänst tror företaget att 
kostnaden skulle bli drygt 1000: - per båt – men detta är inget fastställt pris i 
dagsläget. Kostnaden för MSE AB att tillverka en ekowasher i dagsläget 
ligger på drygt X kr där målsättningen är ett täckningsbidrag på X % 
inklusive arbets- och kompententkostnad (MSE AB vill inte att dessa 
ekonomiska siffror publiceras i arbetet). Den totala tillverkningskostnaden är 
något de tror sig kunna sänka med tiden. Kvalitetsstandard ISO 9000 och 
14000 är givna och vanliga garantier på ett år enligt lag är vanligt men går 
även att förlänga efter överenskommelse. Tillverkningstiden för 
monteringen av en maskin ligger i dagsläget på ungefär en vecka, om alla 
komponenter finns tillgängliga.  

Leveranstiderna till nya kunder är just nu att beställning före sista april 
garanterar kunden att få produkten innan första september. Problemet i 
dagsläget ligger i att införskaffa komponenter, underleverantörer är 
mestadels svenska men man undersöker alternativa leveranskällor för 
snabbare leverans och lägre pris. MSE har hittills producerat tre stycken 
maskiner som är beställda av kund, det finns även muntliga 
överenskommelser och 20-talet offerter som ligger ute. Inga direkta substitut 
till ekowasher existerar i dagsläget, de konkurrerande alternativen på 
marknaden som är tillgängliga är spolplatta eller borsttvätt. Det kan 
förekomma produkter utomlands med liknande funktion som inte är 
utformad för båttvätt men då till ett pris på fler gånger mer än ekowasher. 
Marknadsföring av produkten är i uppstartningsfasen och har tidigare främst 
skett genom mässor, direktkontakt med båtklubbar och deras interna 
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nätverk. Potentiella kunder har själva initierat kontakt med MSE och visat 
intresse och man kommer i fortsättningen börja annonsera i tidningar och på 
internet. Lanseringen kommer initialt att fokusera på den inhemska 
marknaden då Sveriges miljökrav är bland de hårdaste i världen. MSE AB 
tror att fler kommer att ta efter de miljökrav och riktlinjer som havs- och 
vattenmyndigheten ställt. Då andra länder - inte minst skandinaviska - 
implementerar dessa krav kommer marknadsföringen rikta sig utanför 
Sveriges gränser. Ekowasher har utöver tvättandet av båtbottnar en rad olika 
användningsområden som företaget undersöker. Avsikten är att på sikt att 
marknadsföra produkten för alla marknader som behöver högtryckstvätta 
utan att lämna vatten efter sig.  

4.4 Datainsamling 

För att lyckas formulera en strategi för företaget vid lanseringen av 
ekowasher behövde vi samla in data och skapa en förståelse för vad 
båtägare/båtklubbar efterfrågar för att kunna paketera den rätt. Metoden vi 
valde för att genomföra detta var att konstruera ett frågeformulär, se billiga 
1, som syftade kring att skapa en överblick för vad som skapar värde hos 
kund. 

Alla de båtägare/båtklubbar vi har varit i kontakt med har känt till de nya 
miljökraven och förstått vilka förändringar det innebär. Hur det påverkar har 
skiljt sig åt men kommer för de flesta innebära en omställning och att en 
lösning snabbt måste hittas. Påtryckningar från kommuner och 
miljöinspektioner har inneburit att detta är en prioritetsfråga för båtklubbar 
då de tidigare lösningarna inte längre är gångbara. Krav från kommuner när 
en lösning ska finnas till hands har varierat allt från ett par månader framåt 
till att det räcker med att presentera en handlingsplan för hur miljömålet ska 
uppfyllas.  

Majoriteten av de vi pratat med tvättar sina båtar med en klassisk 
högtryckstvätt där avfallet inte samlas upp, vilket är en metod som inte 
längre uppfyller miljökraven. De båtklubbar och båtägare som tvättar enligt 
denna metod saknar alltså en lösning och är högst angelägna att investera i 
ett godkänt hjälpmedel. Alternativ som kunderna känner till och överväger 
är att bygga en spolplatta, investera i en borsttvätt eller att köpa en 
ekowasher. Tre av båtklubbarna vi vart i kontakt med har redan investerat i 
lösningar; en i form av en spolplatta, en borsttvätt och den tredje har köpt en 
ekowasher. Vid geografiska områden där båtar inte behöver bottenmålas 
räcker det för båtägare att rengöra skrovet från algbildning utan återslutande 
system och då krävs ingen större investering. 

Den viktigaste egenskapen för alla vi pratat med när det gäller beslut om 
vilken lösnings som ska väljas har varit att den är miljöklassad och godkänd. 
Kostnaden är naturligtvis en viktig faktor - inte minst för privata båtägare - 
men är i många fall inte det absolut avgörande. God kvalitet är också något 
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som alla kunder tycker är viktigt då det rör sig om en större investering och 
de vill att lösningen ska ha en lång livslängd. Något annat som är viktigt är 
den hastighet lösningen kan tvätta med, alltså hur många båtar som kan 
tvättas under exempelvis en dag. Detta är extra viktigt för större båtklubbar 
med flera hundra båtar, för då blir ett relativt fort tvättande ett stort plus. Att 
lösningen skulle vara mobil är också något som underlättar och skapar 
incitament för köp.  En sammanställning på i vilken ordning faktorerna pris, 
flexibilitet, bekvämlighet, kvalitet, miljö och mobil som är viktigast för 
båtägarna/båtklubbarna blir:  

1) Miljö 

2) Kvalitet 

3) Pris 

4) Mobil 

5) Flexibilitet 

6) Bekvämlighet 

Det är relativt viktigt för båtägarna/båtklubbarna att företaget som erbjuder 
produkten är stabilt och känns trovärdigt då det är en stor investering där de 
väger in en lång produktlivscykel. Arrende är också en faktor som påverkar 
båtklubbars val av lösning. Utan ett längre arrende så blir det svårt att kunna 
investera och bygga en fast spolanläggning.  

4.5 Undersökningarna 

Ett av de initiala undersökningsområden vi ville få klarhet i var hur vida 
båtklubbar/båtägare var intresserade av att: 

1) Köpa en produkt 

2) Hyra en produkt 

3) Få det paketerat som en tjänst 
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Bilaga 2 visar frågorna som användes för undersökningen och figur 11 
nedan visar förhållandet mellan köpa, hyra och tjänst Tydligt är att 
majoriteten av de båtägare och båtklubbar vi varit i kontakt med helst vill 
köpa en lösning. Några få vill hyra en lösning under tiden på hösten när 
båtarna tas upp och endast en klubb var intresserad av att köpa båttvättning 
som en tjänst. Anledningen har varit att de värnar om sina båtar och gärna 
utför underhållet själva. I de fall där ägare inte vill göra jobbet själva så 
lämnar de in båten för full-service på ett båtvarv. En båtklubb trodde dock 
att detta skulle förändrats med tiden och att den nya generationen i större 
utsträckning skulle vara intresserad av en tjänst. Det har skiljt sig i hur 
båtklubbarna letat information om olika lösningar, vissa har blivit 
informerade av andra båtägare, båtklubbar eller bekanta. Några har själva 
letat upp information via sökmotorer på internet och andra har fått 
informationen via landskapets gemensamma organisation.  

 

 
Figur 11. Procentuellt förhållande 

Beroende på vilket alternativ som kunden bäst tyckte passade in på sina 
önskemål fortsatte vi med att undersöka vilka faktorer som väger tyngst vid 
beslut. Enligt figur 11 illustrerar bilden att 60 % av de kontaktade kunderna 
helst skulle vilja köpa en produkt, 35 % skulle vilja hyra och endast 5 % 
skulle vilja ha möjligheten att få det paketerat som en tjänst. För att se vilka 
faktorer som väger tyngst bad vi kunder ranka faktorer som tagits fram på en 
femgradig skala för att sedan konstruera ett kvalitetshus. Ett medelvärde 
räknades ut på data som införskaffades och avrundades antingen upp eller 
ned för att få ett representant heltal. Resultatet av undersökningen av de 
olika alternativen visas i bild 12, 13, 14 och i bilaga 3. Data är dock inte helt 
korrekt visande då majoriteten av de tillfrågade föredrog att äga/hyra en 
produkt kontra att få tvättandet som en komplett tjänst. De faktorer som är 
relevanta för de olika alternativen skiljer sig något och är därför olika, vissa 
faktorer som pris, kvalitet och miljö är dock intressanta för samtliga 
undersökningsområden och finns därför med överallt. Båtklubbarna och 
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båtägarna har sökts upp via olika båtklubbars hemsidor och genom kontakter 
som MSE AB har haft.  

 

 
Figur 12. Faktorer köpa 

 
Figur 13. Faktorer hyra 

 
Figur 14. Faktorer tjänst 
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4.6 Kvalitetshus 

Då majoriteten av kunderna helst skulle vilja köpa en produkt så valde vi att 
gå vidare med och göra ett kvalitetshus på endast det för att på så vis få en 
tydligare bild om vilka egenskaper som är viktigast för en tvättlösning.  
Kvalitetshuset ser ut på följande vis.  

 

 
 

Figur 15. Kvalitetshus 

 

Önskemål/krav är de faktorer som vi använt i undersökningen och 
viktningen är resultatet av hur viktigt kunderna ansåg de var. Vi tog sedan 
fram kritiska egenskaper och gav mått på hur hög korrelationen var mellan 
dem och önskemålen. Detta multiplicerade vi med viktningen för 
önskemålen och adderade alla i samma kolumn för att få den absoluta 
viktningen. Kvalitetshusets absoluta viktning visar alltså vilka de viktigaste 
egenskaperna efter poäng är. Vi tog även fram ett målvärde för vad vi tycker 
är rimligt att varje egenskap skulle uppfylla. Det utfördes även två olika 
konkurrensanalyser där ekowasher jämfördes mot de två största 
konkurrenterna, spolplatta och borsttvätt. En fyra säger att lösningen 
uppfyller önskemålet eller målvärdet fullt ut, en etta tyder på att den inte gör 
det alls. Som går att se på figur 15 så har egenskapen robust konstruktion 
fått den högsta viktningen samt att drift- och underhållskostnad är de 
faktorerna som vart näst viktigast. 
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5. Analys 
I analysen jämförs den insamlade empirin med de teorier som beskrivits. 

5.1 Lansering 

Gustafsson (1998) säger att lanseringen av en ny produkt är en av de mest 
kostsamma delarna i en ny produktutveckling. Strategin för lanseringen är 
något som oftast växer fram succesivt under utvecklingsfasen och avgörande 
faktorer som styr lanseringen är oftast bestämda redan i produktplaneringen. 
Fem olika nyckelområden som ska tas i hänsyn är frågorna: Vad? Vem? 
Var? När? Hur? (Gustafsson, 1998).  

MSE AB är ett ingenjörsföretag och har sina främsta styrkor när det kommer 
till produktutveckling och lösningar på problem. Ekowasher är ett resultat av 
ett miljökrav som uppstått och en adekvat produktutveckling men där 
strategier för själva lanseringen av produkten är vaga och odefinierade. 
Frågan ”vad” är tydligt i sammanhanget då företaget lyckats ta fram en 
produkt som svarar till de nya miljökrav som trätt i kraft och står för en 
funktionalitet och användarvänlighet som inte försvårar båttvättandet 
jämfört med tidigare metoder.  

Vilka som är köparna för ekowasher är också någonting som redan är 
definierat då fokus kommer ligga främst på båtklubbar och enskilda 
båtägare, något som underlättar vid lanseringen då man kan rikta sig till ett 
tydligt marknadssegment. Var lanseringen ska äga rum kommer till en 
början begränsas till den svenska marknaden då den är först i världen med 
miljökrav av sådan typ. Det råder dock annorlunda förhållanden mellan väst- 
och östkust där västkusten belastar miljön hårdare och båtskroven i regel 
kräver giftigare färger. Företaget känner till de rådande förhållanden och det 
är viktigt att ta diskrepansen i beaktning hur man väljer att marknadsföra 
produkten på de olika geografiska områdena. När lanseringen sker är ofta 
avgörande för den kommersiella framgången och detta är något som MSE 
AB verkligen träffat rätt i. Eftersom de förändrade miljökraven är något som 
är nytt för de flesta båtklubbar är detta en väldigt aktuell fråga för hur man 
ska lösa problemet. Då ekowasher i dagsläget är på väg ut på marknaden är 
tajmingen väldigt tacksam. Företaget erbjuder en produkt som inte har något 
befintligt substitut och dessutom är helt kostnadsöverlägsen de befintliga 
alternativ som existerar. 

Gustafsson (1998) påpekar även att kärnproduktens värde är större än den 
funktionalitet, livslängd, prestanda, design och kvalitet som den erbjuder. 
Kringtjänster representerar ofta ett mervärde och kan bilda ett paket som kan 
bli avgörande för kund. MSE AB är måna om att vara så värdeskapande för 
kund som det är möjligt. Ett exempel på detta är att personlig konfigurering 
av produkten finns tillgängligt och att fast montering på plats även är något 
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som erbjuds. Ett av våra fokusområden har varit att ta reda på hur kunder 
vill tillskansa sig en båttvätt, huruvida man vill äga produkten själv, hyra in 
vid behov eller få paketet som en tjänst. Detta är information företaget 
värdesätter högt för att kunna erbjuda produkten i den form kunder själva 
efterfrågar.  

5.2 Porters konkurrensstrategier 

Enligt Porter (1983) är målet med konkurrensstrategier för företag att lyckas 
skaffa en position i branschen därifrån de bäst kan försvara sig mot dessa 
krafter eller att använda dem till sin förmån. Branschens konkurrenssituation 
påverkar stort vilka potentiella strategier som går att applicera för företaget. 
Porter (1983) berättar om tre specifika strategier att tillgå för att kunna 
försvara och styrka sin position på marknaden. 

• Kostnadsöverlägsenhet 

• Differentiering 

• Fokusering 

MSE AB har med utvecklandet av ekowasher satt sig själva i en fördelaktig 
marknadsposition genom en blandning av ovan nämnda strategier. I 
dagsläget finns det inga direkta substitut som kan ersätta produkten på 
marknaden. Konkurrenterna i branschen är av annan karaktär med fasta 
installationer som kräver avsevärt högre investeringar för exempelvis en 
båtklubb. MSE AB pratar själva om att de har ”tekniskt monopol” för 
stunden, den egna produkten kan enkelt konkurrera ut de andra alternativen 
prismässigt. Att det i framtiden kommer utvecklas produkter med liknande 
egenskaper är man medveten om, därför sker ett aktivt arbete med att sänka 
tillverkningskostnaderna. Detta leder till att när en konkurrent med 
likvärdigt substitut kliver in på marknaden har företaget med stor 
sannolikhet skaffat sig en kostnadsöverlägsenhet.  

Produkten som ska lanseras är även naturligt differentierad då denna besitter 
egenskaper som inget annat alternativ på marknaden kan erbjuda. Genom att 
produkten är mobil, går att flytta bakom vanlig personbil, har återslutande 
system med filter som renar vattnet och att båten slipper hänga i kran under 
tvättandet gör detta ekowasher till en unik produkt på marknaden. Då det 
inte existerar några liknande substitut i dagsläget gör det produkten 
dessutom mindre priskänslig.  

Fokusering appliceras genom att ekowasher direkt kommer lanseras som en 
tvätt med återslutande system för båttvätt. Det finns andra 
användningsområden för produkten men kommer uteslutande marknadsföras 
till båtbranschen. När det fokuseras på en särskild kundgrupp och geografisk 
marknad - Sverige i detta fall - leder det till att processen även kan likna 
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fokusering. Genom att kunna tillfredsställa båtägare i högre utsträckning än 
konkurrenter kan produkten plocka marknadsandelar. Att skapa högre värde 
för båtägare som är den fokuserade kundgruppen kommer en blandning av 
strategierna kostnadsöverlägsenhet och differentiering naturligt utnyttjas då 
ekowasher både är unik och ett billigare alternativ. 

5.3 Innovationer 

Benner (2005) beskriver definitionen av innovationer som ny idéer som 
kommit till användning av samhället. Det är en definition som visar att 
ekowasher är en innovation, det är en ny idé för att lösa ett problem på ett 
nytt sätt. Enligt Westland (2008) så har en stor del av 
innovationsforskningen sin utgångspunkt i relation mellan användare och 
producenter. Han menar också att innovationer är nyckeln till långsiktig 
lönsamhet och växande marknadsandelar. Det är något som MSE AB har 
utnyttjat i sin framtagning av ekowasher och något som de till stora delar de 
bygger sitt företag på, att som ett ingenjörsföretag ta fram nya innovationer. 
När det kommer till ekowasher är det företaget som är producenter och 
genom att haft goda relationer med båtägare/båtklubbar har de kunnat 
identifiera ett problem som de tagit fram en innovation för att lösa. 

Enligt en definition som Europa kommunionen (2013) tagit fram så är eco-
innovation: 

”Alla former av innovationer som siktar och påvisar framsteg 
mot hållbar utveckling, genom en minskad påverkan av miljön 
eller ett effektivt och ansvarigt utnyttjade av naturresurser” 

Detta medför att ekowasher verkligen definieras som en eco-innovation. 
Detta är en produkt framtagen för att göra så det blir en minskning av 
utsläpp av miljögifter som påverkar miljön negativt. Då båtlivet är stort och 
har en väldigt stor påverkan på framförallt våra hav så är detta en innovation 
som främjar en hållbarutveckling och gör så att båtlivet kan fortsätta existera 
utan att första miljön. 

5.4 Produktutveckling 

Karlöf (2008) säger att kundriven teknikutveckling är att ta reda på 
kundernas behov före en satsning på innovation och produktutveckling 
startar. MSE AB säger att ekowasher är just detta - en innovation som tagits 
fram genom en kunddriven teknikutveckling. Det stämmer att det fanns ett 
behov från kunder som det har uppfyllt men de hade dålig koll på exakt vad 
kunderna efterfrågar. MSE AB hade inte gjort marknadsundersökningar eller 
tagit reda på mer specifika önskemål, men genom företagets stora erfarenhet 
och tidigare produktutvecklingar lyckades de skapa en produkt som möter 
mycket av det kunder efterfrågar. 
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Enligt Olhager (2013) så beskriver produktlivscykeln en produkts eller 
tjänsts livscykel och visar hur försäljningsvolymen varierar över tid. När det 
gäller ekowasher så befinner den sig fortfarande i introduktionsfasen men 
börjar närma sig tillväxtfasen. Produkten är fortfarande relativt ny på 
marknaden och försäljningsvolymen är låg samtidigt som produktionen är 
flexibel och kvalitetsmedveten. Den börjar dock närma sig den period där 
försäljningen förmodligen kommer öka snabbast vilket är signifikant med 
tillväxtfasen. Det går även se att produktion börjar vilja standardisera 
produktionen. Däremot så finns det ingen kännedom om nya aktörer som är 
på väg in på marknaden. Det är troligtvis också så att denna livscykel 
kommer börja om när användningsområdena utökas. Det finns som nämnts 
innan ett stort antal fler användningsområden för denna produkt och när 
dessa börjar introduceras kommer det leda till att de blir som en 
produktfamilj som befinner sig på olika platser i produktlivscykeln.  

5.5 Marknadsföring 

Marknadsföring har enligt Kotler (2016) två huvudsakliga uppgifter: 
attrahera nya kunder genom överlägset kundvärde och behålla och utveckla 
befintliga kundrelationer genom hög tillfredsställelse. Genom att förstå 
kunders behov och förväntningar kan företag utveckla produkter med högt 
kundvärde som har goda förutsättningar att lyckas. MSE AB hoppas kunna 
attrahera nya kunder genom att båtklubbar & båtägare kommer välja deras 
produkt skapar högt kundvärde.  

Genom tidigare intervjuer och undersökningar har företaget kunnat 
identifiera faktorer som till viss del legat till grund för produktutvecklingen. 
Om de tidiga stegen i figur 6 marknadsföringsprocessen genomförts 
framgångsrikt så ska företaget nu få betalt för sin produkt. MSE AB har 
investerat stora summor på att utveckla ekowasher, att via myndigheter få 
den miljöklassad och nu är handlar det om att få ut produkten på marknaden. 
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Då ekowasher är en helt ny produkt och därmed relativt oprövad är det på 
förhand svårt att sia om långvariga kundrelationer. Det kräver att företaget 
erbjuder en hög service och är tillmötesgående mot nya kunder för att lyckas 
med detta. Det sägs att det kostar tio gånger så mycket att hitta en ny kund 
jämfört med att behålla en befintlig och rykten om hur produkten presterar är 
något som snabbt sprider sig inte minst via internet. Hittills har 
exponeringen av ekowasher främst skett genom direktkontakt med 
båtklubbar och på branschmässor. Marknadsföring i media kommer i 
framtiden öka genom annonsering i tidningar, på internet och fortsätta skapa 
nära kundrelationer med båtklubbar. 

5.6 Prissättning 

Priset på ekowasher är betydligt längre än priset på de konkurrerande 
lösningarna som finns på marknaden. Detta har medfört en stor 
konkurrensfördel och något som speciellt mindre båtklubbar ser som en 
investering som de har råd med utan att riskera klubbens existens. Enligt 
Lundén (2013) så kan en inkorrekt prissättning leda till lägre lönsamhet än 
vanligt och han menar även att den optimala nivån ligger där variablerna pris 
och antalet köpare genererar en så hög lönsamhet som möjligt. Ifall 
prissättningen på ekowasher ligger på den nivån är svårbedömt. Det som 
undersökningen har visat är att priset är en mycket viktig faktor för kunderna 
men de har samtidigt antytt att de tycker att ett lite högre pris på ekowasher 
inte hade skrämt bort deras intresse eftersom konkurrerande lösningars pris 
är så mycket högre. 

5.7 Kvalitet 

Enligt Bergman & Klefsjö (2012) så är kvalitén på en produkt eller tjänst en 
av de viktigaste faktorerna för kunderna. Undersökningarna som har gjorts 
styrker detta då en av de faktorerna som kunderna har rankat högst när det 
gäller alla de tre olika alternativ köpa, hyra eller tjänst är just kvalitén. 
Bergman & Klefsjö (2012) säger också att det finns olika 
kvalitetsdimensioner på vad kvalitet är. Dessa har funnits med i åtanke där 
miljövänlighet har varit den absolut viktigaste dimensionen. Några andra 
viktiga dimensioner som varit speciellt viktiga vid utvecklingen och vid 
planer om lansering av ekowasher är driftsäkerheten, säkerhet och 
hållbarhet. När det gället att skapa en tjänst som tvättar båtar åt kunder har 
det visat sig att en av de viktigaste dimensionerna var tillgänglighet. Detta 
beror på att det är vid hösten som båtägarna tar upp sina båtar och det är 
endast då de är i behov av tjänsten.  

Bergman & Klefsjö (2012) säger att kvalitethuset används till att få en 
klarare bild på vilka kundönskemål som är viktigast och som har korrelation 
till de kritiska egenskaperna. I denna studie har undersökningarna som har 
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gjorts gett viktningen för varje önskemål som i sin tur visat vilka de mest 
kritiska egenskaperna är. En av de egenskaperna som blev högst viktad var 
robust konstruktion, detta visar att det är viktigt att ha en god kvalitet på 
produkten. Det är en stor investering för en båtklubb och något de räknar 
med att ha i många år. Intressant är också att priset på grundinvesteringen 
inte var så viktigt som drift- och underhållskostnaden. Det kan bero på att de 
flesta måste göra en investering i dagsläget för klara kraven och då blir den 
det något som båtklubbarna räknat med. Det blir istället intressant att se vad 
det kommer kosta att driva och underhålla produkten och jämföra det mellan 
de olika substituten.  

5.8 SWOT-analys 

Enligt Forest & Fred (2013) så kan en SWOT-analys användas för att 
formulera strategier. En god förståelse om vilka styrkor och svagheter 
företaget besitter samt vilka hot och möjligheter som existerar är nödvändiga 
förutsättningar för att lyckas. Styrkor och svagheter är faktorer som finns 
internt medan möjligheter och hot är något som främst sker externt. MSE 
AB har sina främsta styrkor i kärnverksamheten att lösa tekniska problem 
och skapa produkter av innovativ natur. Då de tidigare främst jobbat mot 
kundbeställning har man således inte heller behövt engagera sig i 
marknadsföring av de olika produkter som skapats. Vid lanseringen av 
ekowasher som är en produkt som kräver exponering och marknadsföring 
vilket är något MSE AB inte arbetat med tidigare kan det vara smart att inse 
sina begränsningar och ta extern hjälp. Detta kan tolkas som en WO-strategi 
då företagets svagheter och externa möjligheter matchas för att på bästa vis 
ta extern hjälp och förbättra interna svagheter. Genom företagets 
lyckosamma produktutveckling kunnat skapa en differentierad produkt som 
saknar likvärdigt substitut skapar detta möjligheter att kapitalisera under 
tiden. 
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6. Resultat  
I detta avsnitt redovisas ett sammanställt resultat av kundundersökningarna 
och ett svar på undersökningsfrågan. 

Forskningsfrågan: 

Hur ska lanseringen av en innovativ produkt ske och vilka faktorer är 
värdeskapande för kund när produkten ska paketeras och etablera sig på 
marknaden? 

Lanseringen av ekowasher ska ske nu, på den svenska marknaden och rikta 
sig uteslutande till båtägare och båtklubbar. Vi hävdar att ett initialt större 
fokus bör ligga på västkusten eftersom bottenfärg och algbildning är ett 
större problem i just det geografiska området. Undersökningarna visar att 
kunderna till största del är intresserade av att köpa en lösning för båttvätt 
och att endast en minoritet efterfrågar ett hyrande eller en komplett tjänst. 
Förslaget är att tillverka produkten efter beställning för att på så vis kunna 
kundanpassa komponenter och paketera efter specifik kund. Företaget ska 
fokusera på marknadsföring och sälj i dagsläget för att öka båtägares 
kännedom om produkten. Till detta bör kompletterande extern kompetens 
om området marknadsföring tas in för att maximera exponeringen. De 
betydande faktorer båtägare uttalat är att produkten ska vara av hög kvalitet 
och möta de nya miljökrav som nu ställs för båttvättande. Andra 
värdeskapande önskemål är att lösningen skall vara användarvänlig, prisvärd 
och inte vara för dyr i drift och underhåll. 
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6. Diskussion och slutsatser 
I detta avsnitt förs en diskussion om resultatet där forskarna redovisar sina 
förslag till företaget. 

Det är en kritisk period för lanseringen då de nya miljökraven gjort att 
många båtklubbar i dagsläget står utan lösning och väger vilket alternativ 
som ska väljas. En del av denna studie var att undersöka vad kunder 
efterfrågar gällande vilket sätt de vill ta till sig en lösning och hur företaget 
ska paketera ekowasher. Genom våra kundundersökningar valde vi att 
begränsa oss till att ta reda på huruvida båtägare ville äga produkten själv, 
hyra in den vid behov eller få hela tvätten som en tjänst. Vad vi kunde 
komma fram till var att majoriteten var intresserade av att äga produkten, 
några genom att hyra och väldigt få att få hela tvättandet paketerat som en 
tjänst. Marinliv är en stor hobby för många och att ta hand om båten är något 
som de flesta vi vart i kontakt med ser som en självklarhet. Dock kunde vi 
uppfatta en skillnad mellan en äldre och yngre generation båtägare där de 
yngre var mer mottagliga för att få båttvättandet som en tjänst. Vi tycker det 
är aktuellt att undersöka om det finns företag som säljer produkter av 
liknande typ som är villiga att sälja och distribuera ekowasher för att 
maximera spridningen.  

En liknande strategi är att leta efter ett företag som kan erbjuda denna tjänst 
vid efterfrågan om MSE AB inte själva vill fokusera på denna del i 
dagsläget. Det kommer i fortsättningen uppenbaras om hur stort behov som 
efterfrågas, men vi ser att majoriteten är intresserade av ett rent köp av 
produkten och att företagets initiala fokus bör anpassa sig därefter. Vår 
bedömning är dock att intresset för att få båttvättandet som en tjänst kommer 
öka med tiden eftersom den äldre generationen förnyas, detta går att se 
genom en förändring av samhället i stort där nya generationer blir alltmer 
bekväma. Vi tror detta kommer leda till att människor endast vill nyttja sina 
båtar och inte intresserar sig av att utföra allt underhåll som krävs med att 
äga båt. 

MSE AB säger som tidigare nämnts att de har ett ”tekniskt monopol” när det 
handlar om teknik på ekowasher. Det finns inte några konkurrenter eller rena 
substitut i närheten av den prisnivå och den unika mobila egenskap som 
bland annat gör så att den kan tvättas när och var som helst utan beroende 
från en kran. Detta medför att vi ser stora etableringsmöjligheter för 
ekowasher och vi anser det gäller att kapitalisera på den unika tajmingen 
direkt. 

Vissa kunder vi har pratat med vid undersökningarna har viktat alla faktorer 
väldigt högt. De har sagt att priset är väldigt viktigt samtidigt som de har 
sagt att alla andra faktorer också är det. Detta motverkar vartannat på ett vis 
då t.ex. en högre kvalitet givetvis kostar mer att producera vilket i sin tur 
leder till att priset blir högre. Det vi har kommit fram till är att priset givetvis 
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är en viktig faktor men kunderna är beredda att betala för att de andra 
faktorerna ska bli uppfyllda. Då vi endast har pratat med 20 potentiella 
kunder varav 13 av dem valde alternativt köp så skulle tillförlitligheten av 
resultatet kunnat bli högre ju fler potentiella kunder som intervjuats. 

Som går att se av kvalitetshuset och dess konkurrensanalyser så står sig 
ekowasher väldigt bra på marknaden. Det som sticker ut och som vi tycker 
är ekowashers största konkurrensfördel är att den är mobil och att den är så 
pass mycket billigare än dess substitut. Om tid hade funnits så kunde ett 
kvalitetshus skapats för var och ett av de tre alternativen köpa, hyra och 
tjänst men då det var köpa som de flesta var intresserade av valde vi att gå 
vidare och göra ett kvalitetshus för endast det alternativet. Vi tror inte att 
samma egenskaper hade fått den högsta absoluta viktningen i de andra 
fallen. Den som nu fick högst viktning var robust konstruktion vilket spelar 
mindre roll för kunder när det hyr eller får båttvättandet som tjänst. Detta 
eftersom ifall man hyr tvätten så gäller det bara att den fungerar precis då 
och ifall det fås som en tjänst spelar det ingen roll alls. 

Ekowasher kan och bör anses vara en innovation. MSE AB har från det 
rådande myndighetskravet identifierat de kundbehov som uppkommit och 
skapat ekowasher. Vi anser att de har utfört denna process väldigt fort och i 
helt rätt tid vilket ger dem ett försprång att utnyttja. Då det i detta fall gäller 
en innovation som skapats ur ett miljökrav faller produkten under epitetet 
eco-innovation. Det är relevant att trycka på det faktum att det är just är en 
eco-innovation då det ligger i tiden för svenska konsumenter att handla 
”gröna” produkter. När produkten eventuellt senare marknadsförs för andra 
användningsområden blir detta en unik säljpunkt då självklarheten om ett 
miljövänligt sätt att tvätta inte råder.  

Att företaget ser över sina inköpskostnader av komponenter till ekowasher 
tycker vi är bra då detta är en väl dokumenterad metod för att höja 
avkastningen. Det är viktigt att inte bara lyckas sänka inköpskostnaderna 
utan även bygga goda relationer med underleverantörer som är flexibla och 
kan leverera med relativt korta ledtider under en tid av okänd 
försäljningsvolym. Här anser vi att man bör utföra en global sourcing av 
högvolymskomponenter som lätt kan lagras och fokusera på inhemska 
flexibla leverantörer av komponenter med högre pris eller med en mer 
kritisk leveransprecision. Vi anser att tillverkningstiden av ekowasher i 
dagsläget är för lång vilket potentiellt kan avskräcka framtida kunder genom 
en för lång leveranstid. Då produkten till stor del monteras ihop genom 
inköpta komponenter bör man fokusera på en standardisering och 
tidspressad tillverkning i Älmhult och förbereda sig inför en ökad 
försäljningsvolym. Ekowasher är fortfarande så pass ny och då att 
uppdateringar ständigt utförs kan företaget genom våra kundundersökningar 
fokusera på de kundönskemål vi lyckas identifiera och på så vis öka 
värdeskapandet på produkten. 
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Vi anser att det krävs en större exponering och marknadsföring av produkten 
än vad som i dag existerar. Tidigare har man främst vart aktiv på 
branschmässor och via direktkontakt med båtklubbar men behöver nu 
attackera på fler fronter. Det är viktigt att vara medveten om det stora 
åldersspann av båtägare och vilka källor av reklam som tilltalar de olika 
målgrupperna. Att annonsera i tidningar enligt traditionell metod är relevant 
i sammanhanget men det är lika viktigt att fokusera på en mer tidsenlig 
marknadsföring med större spridning. Vi tycker en adekvat strategi vore att 
lägga tid och energi på att göra reklam genom sociala medier.  

Det är en relativt prisvärd metod att exponera sig genom reklam i sociala 
medier och detta är en metod som är väldigt kostnadseffektiv mot den 
spridning som den ger och tillför att man även möter en yngre målgrupp. 
Det är viktigt att genom annonsering lyckas formulera de alternativa fördelar 
ekowasher bidrar med och etablera en märkeskännedom i branschen. 
Ekowasher har en unik möjlighet att genom sin brand skaffa sig en stark 
marknadsposition som försvårar senare konkurrensintåg i branschen. Med 
tidigare nämnda annonseringsalternativ är det också lätt att styra sin 
marknadsföring så att den syns för vissa personer och på vissa sidor. Vi 
anser att ett bra marknadsföringsarbete kan generera väldigt stor vinst och 
tycker därför mycket tid ska läggas på detta. 

Att ekowasher är den produkt i dag på marknaden som har det lägsta 
inköpspriset medför en stor konkurrensfördel mot de existerande 
alternativen. Vi anser att det rådande priset är väl avvägt för att möta vad 
kunder är villiga att betala och även kunna göra en bra affär från företagets 
sida. Genom våra kundersökningar har vi blivit varse om diskrepansen 
mellan olika båtklubbar och båtägare vad man är villiga att betala för en 
båttvätts-lösning. Dagens prissättning är inte för hög för att avskräcka de 
kunder som prioriterar ett lågt inköpspris och tillför ett högt värdeskapande 
för båtklubbar med större rörelsekapital. Vi tycker att det viktigaste vid 
lanseringen av ekowasher är att få ut produkten på marknaden och inte vara 
giriga när det gäller att tjäna så mycket som möjligt på varje enskild såld 
enhet. Det kan dock ses som ett problem att vid ett senare skede höja 
försäljningspriset på produkten då den etablerat sig på marknaden och 
kunder förhållit sig ett särskilt pris.  

En potentiell strategi för att kringgå detta är att med små förändringar på 
ekowasher uppdatera den ofta och genom detta successivt höja priset vid 
varje ny version av produkten och därmed öka avkastningen. Vi ser också en 
möjlighet att utveckla olika versioner av ekowasher till en hierarkiskt 
prisskala, d.v.s. att erbjuda kunder en budget-, en medium- och en 
premiumvariant. Dessa olika modeller skulle lätt kunna anpassas efter 
prestanda och pris, något som skulle medföra att företaget tillmötesgår en 
bredare kundskara och möjliggör att kunna ta ett högre pris på den dyrare 
modellen. Då det skiljer sig mellan öst- och västkust för hur tungt belastat 
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tvättandet blir skulle en maskin med högre prestanda med största 
sannolikhet vara aktuell för västkusten. 

En viktig del för MSE AB att lyckas i lanseringen är att vara medvetna om 
vilka styrkor och svagheter företaget besitter. Då en ny lansering och 
marknadsföring inte tillhör företagets kärnkompetens tycker vi att man inte 
ska vara rädd för att ta in extern kompetens gällande dessa bitar för att kunna 
utföra en så väl utförd lansering som är möjligt. 
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Bilaga 1 - Öppna frågor till kunderna 
 

Ta reda på om båtägare känner till de nya miljökrav och om de förstår dessa 

• Känner ni till de förändrade reglerna och ökade miljökraven kring tvättandet av 
båtar?  

• Hur påverkar detta er? 
 

Ta reda på hur båtägare hanterar tvättning i dagsläget  

• Hur ser er lösning i dagsläget ut?  
• Anser ni att er nuvarande lösning uppfyller de nya miljökraven? 

 
   Om båtägare anser att deras nuvarande lösning uppfyller kraven 
• Vad är det för lösning som ni har i nuläget?  
• Hur nöjda är ni med nuvarande lösning?  
• Finns det några nackdelar/problem med nuvarande lösning? 
• Finns det något som skulle få er att titta på en annan lösning? 
• Finns det något som skulle underlätta för er som båtägare gällande tvättning? 

 
 

Om båtägare anser att deras nuvarande lösning inte uppfyller kraven 
• Hur har ni tänkt lösa problemet med tvättningen för att uppfylla de hårdare 

miljökraven? 
• Känner ni till vilka andra lösningar utöver spolplattan som finns tillgängliga? 
• Vilka faktorer är viktigast vid beslut av annan lösning?  
• Ranka vilka faktorer som är viktigast för er? pris, flexibilitet, bekvämlighet, 

kvalitet eller övriga. 
• Vad är det som kommer att avgöra vilken lösning ni väljer och vad är det ni 

kommer att titta på vid val av lösning?  

 

Hur går ni tillväga för att hitta lämplig utrustning? (branschtidning, tips från bekanta, 
mässor, etc.) 



  
 

  

Bilaga 2 - Undersökningsfrågor 
• Vad är ni mest intresserade av?  

a) Köpa utrustning/maskin?  
b) Hyra in vid behov?  
c) Få hela tvättningen som en tjänst?  

 
a) Om kunden är intresserad av att köpa maskin/utrustning  

 
• Vad är viktigast för er vid köp av produkt?  
• Vikta kundönskemål (1-5) 

o Pris  
o Kvalitet 
o Märke 
o Användarvänlig 
o Smidig 
o Underhåll- och driftskostnad 
o Mobil 
o Övrigt 

 
b) Om kunden är intresserad av att hyra maskin/utrustning  

• Vad är viktigast vid val av utrustning och hyrning?  
• Vikta kundönskemål (1-5) 

o Pris 
o Kvalitet 
o Märke  
o Flexibilitet 
o Service 
o Valmöjligheter 
o Användarvänlig 
o Smidighet 
o Mobil 
o Övrigt 

c) Är kunden intresserad av att köpa paketet som en tjänst 
• Vad är viktigast vid val av tjänst? 
• Vikta kundönskemål (1-5) 

o Pris 
o Kvalitet 
o Flexibilitet 
o Service 
o Valmöjligheter 
o Tillgänglighet 
o Smidighet 
o Övrigt 

 
 



  
 

  

Bilaga 3 - Resultat undersökningarna 
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