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Förord 
 
Detta examensarbete är det avslutande momentet på min civilingenjörsutbildning inom 
industriell ekonomi vid fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT på Karlstads 
universitet. Arbetet har utförts under vårterminen 2009 i samarbete med Tradewell Group AB 
i Göteborg. 
 
Författaren vill rikta ett stort tack till all personal på Tradewell Group AB som har bidragit 
och hjälpt till på olika sätt under arbetets gång. Ett extra stort tack går ut till Johan Asklund 
och Sofie Kellnor på Tradewell Group AB vars bidrag, stöd och hjälp har varit ovärderlig och 
gjort det möjligt att genomföra examensarbetet. Även Patrik Gottfridsson på fakulteten för 
ekonomi, kommunikation och IT vid Karlstads universitet, som varit handledare under 
examensarbetet och gett många goda råd och synpunkter ska ha ett stort tack.  
 
Slutligen vill författaren tacka alla respondenter som ställt upp på intervjuer och på så sätt 
bidragit med värdefull information till denna studie. 
 
 
 
 
 
 
 
Felix Berglund 
 
Karlstad, 2009-08-25 
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Abstract 
 
Today’s market for companies doing statistical surveys is a market consisting of mostly 
standardized methods where differentiating your company from the competitors is hard. 
Simultaneously both the society at large and technology in specific is under constant 
development and everything needs to be done at a faster pace with better precision.  
 
One of the companies on the market mentioned above is Tradewell Group AB. During 
2008/2009 Tradewell has developed a new method for doing statistical surveys. The method 
named by Tradewell is called Cellphone Survey System, CSS and include using existing 
technology in a, for this market, unknown way. By doing so Tradewell offer their customers 
fast and price worthy surveys where the results can be viewed online where they are 
constantly being updated.  
 
At this very moment CSS is about to be launched och so the purpose of this master thesis is to 
identify and analyse those factors impacting the success of product development and product 
launching and also to do a mapping over the market at which Tradewell is an actor. The goal 
is then to combine the above mentioned analyse and mapping with results given from my own 
market survey to discuss Tradewell at large and CSS in more detail which then will lead to 
recommendations regarding how to move further, both as a company and with their launch of 
CSS. 
 
The master thesis consists of a literature study where product development and product 
launching has been researched. It also includes a mapping over those methods most frequently 
used and offered on today’s market. Finally I did my own market survey among 72 of 
Tradewell’s potential customers, all respondents chosen in collaboration with the 
management at Tradewell. The purpose of the survey was to gain knowledge about potential 
customers and to see if there is any interest for a service like CSS.  
 
Some of the most important factors when launching a product that were identified during the 
work of the thesis were pricing, timing, market orientation and market communication. The 
results from the survey showed, among other things, that most of the respondents already do 
customer surveys and also that there is an interest for a service like CSS. The conclusions 
drawn from the results of the survey together with the literature study lead to the final 
discussion. The discussion brings up how Tradewell are doing today, seen in the light of the 
different factors; what they do well and what needs improvement. Finally it is discussed what 
can be done to make these improvements and why they are necessary and I give 
recommendations for how to move along with the launch of CSS. 
 
 
 
Key words: Product launch, product development, methods for collecting data, statistical 
surveys 
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Sammanfattning 
 
Dagens marknad för företag som genomför statistiska undersökningar är en marknad med 
många standardiserade metoder och det är svårt att differentiera sig gentemot konkurrenterna. 
Samtidigt utvecklas både samhället i allmänhet och tekniken i synnerhet hela tiden och allt 
skall ständigt utföras med bättre precision på mindre tid. 
 
Ett av företagen på den ovan nämnda marknaden är Tradewell Group AB. Tradewell har 
under 2008/2009 utvecklat en ny metod att genomföra statistiska undersökningar med. 
Metoden, som de själva döpt, kallas Cellphone Survey System, CSS. Metoden utnyttjar den 
teknik som finns tillgänglig på ett, på denna marknad, ovanligt sätt och erbjuder kunderna 
snabba och kostnadseffektiva undersökningar där resultaten uppdateras i realtid online.  
 
CSS befinner sig i skrivande stund i lanseringsstadiet och syftet med examensarbetet är att 
identifiera och analysera de framgångsfaktorer som styr produktutveckling och 
produktlansering samt att kartlägga den marknad på vilken Tradewell är en aktör. Målet med 
examensarbete är sedan att kombinera den ovan nämnda analysen och kartläggningen med de 
resultat som fås från min marknadsundersökning för att föra en diskussion kring Tradewell i 
allmänhet och CSS i synnerhet och sedermera komma med rekommendationer för hur 
Tradewell skall gå vidare, dels som företag, dels med lanseringen av CSS. 
 
Examensarbetet har genomförts genom en litteraturstudie där teori om produktutveckling och 
produktlansering har behandlats. Arbetet innefattar också en kartläggning över de metoder på 
marknaden som i dagsläget är de vanligast förekommande och som flest 
undersökningsföretag erbjuder sina kunder. Slutligen gjordes även en marknadsundersökning 
bland 72 av Tradewells potentiella kunder, alla respondenter framtagna i samråd mellan mig 
och Tradewell, för att ge större kunskap om kunderna på marknaden och se om det finns 
intresse för en tjänst som CSS. 
 
Några av de viktigaste faktorerna vid en produktlansering som identifierades är prissättning, 
timing, marknadsorientering och marknadskommunikation. Marknadsundersökningen som 
gjordes visade att utav respondenterna så gör en stor del av dem i dagsläget undersökningar. 
Den visade också att det finns ett intresse för undersökningar gjorda med CSS. Utifrån 
resultaten som marknadsundersökningen gav dras sedan slutsatser som tillsammans med den 
litterära studien utgör grunden för den slutliga diskussionen. Där diskuteras Tradewells 
nuvarande läge sett till de olika faktorerna; vad de redan i dagsläget gör bra och vad jag anser 
kan bli bättre. Slutligen diskuteras också hur och varför de skall förbättra dessa faktorer och 
rekommendationer ges för hur de skall gå vidare med lanseringen av CSS.  
 
 
 
Nyckelord: Produktlansering, produktutveckling, datainsamlingsmetoder, statistiska 
undersökningar 
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1. Introduktion 
 
I det första kapitlet av mitt examensarbete presenteras bakgrunden till arbetet samt varför 

den marknadsundersökning som genomförs är relevant för Tradewells vidkommande. Dessa 

avsnitt leder till en problemdiskussion, med frågeställningar, samt en beskrivning av vad jag 

önskar uppnå med mitt examensarbete. 

 

1.1 Bakgrund 
 
Tradewell Group AB registrerades som företag 1989 och kom igång med sin verksamhet på 
allvar under 1993. Det grundades av den nuvarande VD:n och ägaren, Johan Asklund, och har 
idag AAA rating hos Dun & Bradstreet och ett NKI (Nöjd Kund Index) bland sina kunder på 
4,43 på en femgradig skala. Från att 2005 haft en omsättning på drygt 11,5 Mkr och en 
vinstmarginal på 1,62 % hade de till 2007 ökat sin omsättning till knappt 13,5 Mkr och en 
vinstmarginal på 14,39 %. Under samma period ökade deras årliga resultat från 242 000 SEK 
2005 till drygt 1 Mkr 2007. 
 
Tradewell har som affärsidé att ”öka försäljning och lönsamhet genom att identifiera, mäta 
och utveckla framgångsfaktorer”. De är specialiserade på undersökningar och analyser av 
kunder, medarbetare och varumärken. Tradewell genomför undersökningar i över 60 länder 
på över 40 olika språk och har idag över 240 kunder. Tradewell är ett business-to-business 
företag och några av deras kunder är IKEA, Volvo, 3M, Ellos, Peugeot och Svenska Mässan. 
Resultaten från undersökningarna presenteras i Tradewells egna webbverktyg IMPULS med 
scorecard och drilldownfunktioner för olika befattningshavare i kundernas organisationer. 
Tradewell genomför inte bara undersökningar, de hjälper även till med uppföljning av 
resultaten och åtgärder för att förbättra kundernas organisationer. Detta görs genom 
handlingsplaner och åtgärdspaket där de samarbetar med ett urval av Sveriges bästa tränare 
och organisationskonsulter.  
 
För att öka sitt utbud och kunna erbjuda bättre produkter till sina kunder har Tradewell nu 
tagit fram en ny datainsamlingsmetod som de nu funderar på om och i så fall hur de skall 
lansera. Det är således där jag kommer in i bilden och arbetet grundar sig i stort sett i hur 
Tradewell skall gå vidare med sin nya produkt. En närmare beskrivning av problemet ges i 
följande avsnitt. 
 

1.2 Problemställning 
 
Marknaden för statistiska undersökningar växer hela tiden allt eftersom fler och fler företag 
inser vikten av att veta vad deras kunder tycker om deras produkter, om dem som företag eller 
hur de anställda trivs på arbetsplatsen (Lin & Jones, 1997). För att genomföra dessa statistiska 
undersökningar finns ett antal olika metoder, alla med sina för- och nackdelar och alla med 
sina unika användningsområden (Tradewell). Vilken metod man som företagare skall använda 
sig av för att få ut maximalt från en undersökning är ofta svårt att avgöra utan hjälp från ett 
företag som specialiserar sig på statistiska undersökningar. Att dessutom genomföra 
undersökningen i egen regi är ännu mer resurskrävande, varav många företag vänder sig till 
specialiserade företag som exempelvis Tradewell för att få en undersökning genomförd. Vid 
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undersökningar kan det dessutom uppstå problem, t.ex. med urval och svarsfrekvens, något 
som är lättare att hantera för ett professionellt undersökningsföretag än om man istället skulle 
göra undersökningen på egen hand (Lin & Jones, 1997).  
 
Det finns i dagsläget ett flertal olika metoder på marknaden för att genomföra statistiska 
undersökningar. De delas in i två kategorier, kvantitativa och kvalitativa (Pors, 2001). I takt 
med att kunderna ökar hos undersökningsföretagen ökar också kraven på desamma. 
Metoderna måste hela tiden utvecklas och bli bättre. Företagen måste också kunna erbjuda ett 
större utbud av metoder för att klara av den växande konkurrensen på marknaden. Dessutom 
lever vi i en tid då tekniken ständigt utvecklas och i takt med detta uppstår också nya metoder 
att genomföra undersökningar med (Lin & Jones, 1997).  
 
Tradewell är väl medvetna om de ökade kraven som ställs på företagen och har plockat fram 
en ny metod, Cellphone Survey System (CSS). CSS är en kvantitativ metod som är framtagen 
av Tradewell och unikt för företaget. Systemet är främst användbart vid kundundersökningar 
och planerad lansering är under 2009. Kortfattat innebär det att undersökningar genomförs 
antingen genom webbenkäter eller via en automatisk telefonsvarare som automatiskt ringer 
upp respondenten. Alternativt kan respondenten ringa ett speciellt svarsnummer och där bli 
intervjuad (intervjun sker även då interaktivt) och svara via knappsatsen på telefonen. 
Resultaten går automatiskt in, och uppdateras sedan ”live”, i IMPULS och uppdragsgivaren 
kan följa utvecklingen av undersökningen i realtid. Detta innebär att uppdragsgivaren kan se 
trender och vidta åtgärder innan undersökningen är färdig och rätta till fel och lösa problem 
innan det är för sent. Att resultaten uppdateras i realtid är unikt för CSS. Vid webbenkäter går 
också resultaten direkt in i en databas men de uppdateras inte ”live” så som vid CSS, vilket 
medför en enorm fördel då man använder sig av CSS.  
 
CSS befinner sig nu i lanseringsstadiet och det är därför högst relevant för Tradewells 
vidkommande att veta hur CSS står sig mot övriga metoder på marknaden och således också 
om det finns något behov av en metod som CSS. Att lansera en ny produkt på marknaden är 
dessutom inget som görs i en handvändning utan kräver mycket kunskap och förberedelse. 
Misslyckanden med att lansera nya produkter beror oftast på faktorer som dålig förståelse för 
kundernas behov, dålig konkurrensanalys, dålig förståelse om olika kanaler, dålig planering 
och brist på interfunktionell kommunikation. För att kunna lansera en produkt som tillgodoser 
kundernas behov behövs bra förståelse för kundernas behov och om konkurrenter, en robust 
produktutvecklings- och lanseringsprocess samt effektiva interna föreberedelser (Soni & 
Cohen, 2004).  
 
Det är viktigt för Tradewell att veta hur man skall lansera sin nya produkt och vad man som 
företagare måste tänka på vid en produktlansering. Problemet är således att Tradewell behöver 
veta hur deras metod uppfattas av potentiella kunder för att på så sätt kunna bestämma om 
produkten är färdig att testas eller behöver utvecklas ytterligare. Tradewell behöver också veta 
vad som är viktigt vid en produktlansering för att kunna ta beslut om hur de skall fortskrida i 
sitt arbete med att lansera CSS. Detta leder in på nästa avsnitt, syfte och mål. 
 

1.3 Syfte och mål 
 
Syftet med examensarbetet är att skaffa tillräckligt med information, både primär och 
sekundär, för att kunna analysera dagens marknad för statistiska undersökningar. Syftet med 
arbetet består samtidigt i att skaffa information om produktutveckling och produktlansering 
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för att kunna analysera vilka faktorer som styr dessa två mycket viktiga moment för ett 
företags överlevnad och på vilket sätt den informationen skall appliceras i fallet med 
Tradewells nya produkt CSS. 
 
Målet med examensarbetet är att efter analyserna är gjorda kunna kombinera analyserna med 
varandra utifrån den information och kunskap som har införskaffats under arbetets gång för 
att på så sätt kunna föra en diskussion kring lanseringen av CSS och komma med 
rekommendationer för hur Tradewell skall gå vidare i sitt lanserande av produkten och sin 
ambition att slutligen göra CSS till en naturlig och lönsam del av deras produktutbud.   
 
Syftet och målet har tillsammans mynnat ut i ett antal frågeställningar som ses i följande 
avsnitt och som jag ämnar besvara i mitt examensarbete.  
 

1.4 Frågeställningar 
 

• Vad bör man som företagare tänka på då man skall lansera en ny produkt och hur skall 
Tradewell använda sig av detta för att på bästa sätt lansera CSS? 

• Hur ställer sig CSS jämfört med andra metoder på marknaden? 
• Vad anser potentiella kunder om CSS och hur skall man utnyttja detta för att kunna 

lansera CSS och göra det till en lönsam metod för Tradewell att erbjuda sina kunder? 
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2. Ansats och Metod 
 
I detta kapitel redogörs för examensarbetets angreppssätt och arbetsmetodik. I kapitlet 

förklaras också varför använda datainsamlingsmetoder valdes. Det beskrivs också hur 

datainsamlingen gick till och slutligen presenteras en bortfallsanalys där förklaring ges till 

varför en högre svarsfrekvens inte erhölls. .  

 

2.1 Övergripande arbetsmetodik 
 
Den första fasen under arbetet var introduktionsfasen där författaren lärde känna företaget 
som studien gjordes i samarbete med. Introduktionsfasen innebar också den första kontakten 
med de människor som senare skulle komma att bli en viktig del och informationskälla i mitt 
examensarbete. Nästa fas var karläggningsfasen vilken innebar en kartläggning av den 
marknad på vilken företaget är en aktör för att på så sätt få en bättre förståelse för företaget 
och marknaden. Det ansågs viktigt att ha tillräckliga kunskaper inom dessa områden för att på 
ett bättre sätt kunna utföra den marknadsundersökning som var en del av studien och för att på 
ett bättre sätt kunna komma med rekommendationer och dra slutsatser utifrån den 
undersökningen. Följande fas var datainsamlingen som innebar insamling av empirisk och 
primär data. I denna fas genomfördes också den marknadsundersökningen som tidigare 
nämnts. Därefter följde teorifasen som innebar insamling av sekundär data från artiklar och 
böcker. Den slutliga fasen innebar en sektion tilldelad diskussion och rekommendationer om 
hur samarbetsföretaget skall fortskrida med produkten i fråga. Diskussionen och 
rekommendationerna grundar sig dels på de kunskaper som erhållits om företaget och den 
marknad de spelar på, dels på den teori som samlats in och slutligen på slutsatser som dragits 
utifrån de primära data som samlats in genom marknadsundersökningen. 
 

2.2 Val av ansats och datainsamlingsmetod 
 
Datainsamlingen kan fördelas på två olika typer av källdata, primär- och sekundärdata. Primärdata 
är data som forskaren kan samla in själv genom bland annat intervjuer och observationer medan 
sekundärdata är data som redan finns dokumenterad (Lundahl & Skärvad, 1999). 
 
För insamling av teori söktes i artiklar och böcker som ansågs passa arbetets syfte och 
problemområde. Då arbetet först och främst berör produktlansering samlades således data in 
som tog upp produktlansering; vilka är aspekterna av produktlansering, vad bör man tänka på 
vid en produktlansering etc. Produktlansering är dock bara en del av ett företags 
produktutvecklingsprocess och för att ge en mer övergripande teoretisk syn på saken samlades 
även teori in gällande produktutveckling. Under arbetets gång utfördes också moment som är 
av största vikt vid produktlansering. Dessa moment var främst ett brainstormingmöte och 
marknadssegmentering. För att kunna effektivisera användandet av dessa moment samlades 
även teori in om dessa ämnen. Den insamlade teorin användes senare också som underlag för 
diskussionen i Kapitel 8 samt i samband med de slutsatser som dragits i Kapitel 7 för att 
besvara frågeställningarna i Kapitel 1.3. 
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De data som samlades in under arbetets gång var av både primär och sekundär natur. För att 
samla in primärdata bestämdes att en marknadsundersökning skulle göras. Vid fall av 
statistiska undersökningar måste man skilja på kvalitativ ansats och kvantitativ ansats. Enligt 
Hartman (2004) måste en distinktion göras mellan dessa två ansatser då de metodteoretiska 
principer som bestämmer över metoderna skiljer sig åt. Den kvantitativa ansatsen grundar sig 
i den positivistiska vetenskapsteorin och betonar att de företeelser som studeras är något som 
kan observeras medan den kvalitativa ansatsen karakteriseras av att försöka förstå hur 
människan upplever sig själv samt sin omgivning. 
 
Kvantitativa undersökningar används för att mäta olika mängder, ”Hur mycket?” eller ”Hur 
många?”. Hartman (2004) menar att det är viktigt här att göra en klassificering då vi inte kan 
fråga ”hur mycket” eller ”hur många” det finns, utan istället måste fråga ”hur mycket eller hur 
många finns det av den eller det?”. Då kvantitativa undersökningar således mäter numeriska 
faktorer krävs att de egenskaper som undersöks är mätbara. Kvalitativ innebär istället att man 
mäter sådant som i naturen är svårt att mäta, t.ex. attityder eller beteenden hos människor 
(Hartman, 2004).  
 
För denna studie valdes en kvantitativ ansats. Anledningarna till detta var flera. Till att börja 
med var egenskaperna som togs upp i undersökningen mätbara, varför en kvantitativ metod 
passade bättre än en kvalitativ. Dessutom tar kvantitativa intervjuer betydligt mindre tid att 
genomföra än kvalitativa, något som ansågs vara av högsta vikt då respondenterna var högt 
uppsatta personer på stora företag och således kan antas inte ha speciellt mycket tid över för 
att delta i den här typen av studier. Den kvantitativa metod som valdes var telefonintervjuer 
med webbenkät som alternativ. Telefonintervjuer valdes då de ansågs vara optimala i ärendet 
då de kan genomföras på kort tid men där man samtidigt för en personlig dialog med 
respondenten och man kan således förtydliga saker som kan vara svåra att förstå under 
intervjun. Detta ansågs viktigt då en stor del av intervjun handlade om den nya metod som 
Tradewell tagit fram, en metod som behövde förklaras för respondenten för att denna skulle 
kunna besvara frågorna som rörde metoden. Antalet respondenter som kontaktades var 
begränsat till 72, något som gjorde det möjligt med telefonintervjuer; hade antalet varit större 
hade telefonintervjuer varit för tidskrävande och webbenkät det naturliga valet av metod. Nu 
fungerade webbenkät istället som ett alternativ till telefonintervjuerna. Anledningen till att det 
inkluderades som ett alternativ från början var antagandet att respondenterna som kontaktades 
var upptagna och således ville kunna svara på enkäten när det passade dem. Detta alternativ 
utnyttjades i flera fall och anledningen till det var tidsbrist för respondenterna. Många av 
respondenterna hade inte tid att delta i en telefonintervju och önskade bli kontaktade via e-
post för att på så sätt kunna besvara enkäten då de hade tid. Webbenkäten var således ett 
nödvändigt alternativ för att uppnå den svarsfrekvens som till slut uppnåddes.  
 
Då produkten nyligen trätt in i lanseringsstadiet var således inte alla tänkbara applikationer 
för produkten helt klara. Det var således nödvändigt att innan marknadsundersökningen få 
fram idéer på tänkbara applikationer för att på så sätt enklare kunna bestämma mot vilka 
marknader och kunder marknadsundersökningen skall vara riktad. För att få fram idéer valdes 
ett brainstormingmöte då detta är en av de vanligaste och bästa metoderna för idégenerering 
(Brahm & Kleiner, 1996). Av de idéer som genereras under ett sådant möte är långt ifrån alla 
användningsbara då man jobbar efter principen att det krävs många dåliga idéer för att hitta en 
bra (Seaker & Waller, 1996; Dahlgren & Szatek, 1998). Idéerna utvärderades och granskades 
således efter mötet för att kunna göra en enklare form av segmentering av marknaden och på 
så sätt kunna bestämma vilka marknadsundersökningen skulle rikta sig till. En 
marknadssegmentering är enligt Wen & Peng (2002) nödvändig för att kunna särskilja 
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kundernas olika behov och veta vilka typer av kunder man skall rikta sig mot med sin produkt 
eller tjänst. Hur segmenteringen och marknadsundersökningen gick till studeras närmare i 
följande avsnitt. 
 

2.3 Praktisk Datainsamling 
 
Innan själva marknadsundersökningen kunde genomföras var som sagt segmenteringen och 
framtagandet av målgrupp en nödvändig faktor. Den processen inleddes som sagt med ett 
brainstormingmöte där författaren höll i mötet och fungerade som moderator och var 
samtidigt med i framtagandet av idéer.  
 
Brainstormingmötet resulterade i ett stort antal idéer, vissa bättre än andra. I slutet av mötet 
sammanställdes alla idéer och betygsattes på en skala från 1-5. Idéerna samlades sedan ihop 
av författaren, tillika moderatorn, och sammanställdes i ett exceldokument. Dokumentet i 
fråga skickades sedan ut till samtliga deltagare på mötet för att varje deltagare, efter att ha 
smält intrycken från mötet och tänkt närmare på idéerna, skulle skriva ner de fördelar, 
nackdelar, möjligheter och hot som de kunde komma på för varje idé. Svaren skickades sedan 
tillbaka till författaren och sammanställdes i en SWOT-analys (för fullständigt protokoll över 
brainstormingmötet se Bilaga A). 
 
Sammanställningen av idéerna och SWOT-analysen gicks sedan igenom av författaren 
tillsammans med ägaren, tillika VD, på Tradewell Group AB där det diskuterades vilka av 
idéerna som var mest intressanta sett ur Tradewells perspektiv och sett till produktens 
egenskaper. Under diskussionen granskades också vilka av idéerna som i dagsläget är 
genomförbara och inom vilka branscher företagen kan ha störst användning för en metod som 
CSS sett till vilka fördelar och nackdelar metoden i fråga besitter. Det genomfördes sedan en 
enklare variant av marknadssegmentering där produkten bedömdes efter sina egenskaper och 
vilka behov produkten kan uppfylla. Det jämfördes sedan med vilka tänkbara kunder och 
marknader som kan tänkas ha de behoven och utifrån det tog således beslut om vilka 
marknader och företag som skulle kontaktas under marknadsundersökningen. 
 
Marknadsundersökningen genomfördes bland 72 företag som alla är stora aktörer inom sin 
bransch på den svenska marknaden. Företagen var uppdelade i tio branscher;  
 

• Klädkedjor, 11 st. företag 
• Hemelektronik, 6 st. företag 
• IT-Service, 5 st. företag 
• Hotellkedjor, 9 st. företag 
• Mataffärskedjor, 5 st. företag 
• Hyresgästföretag, 6 st. företag 
• Bilfirmor, 11 st. företag 
• Försäkringsbolag, 6 st. företag 
• Banker, 7 st. företag 
• Byggvaruhuskedjor, 6 st. företag 

 
Dessa branscher representerade var sin kategori i undersökningen. De kategorier som innehöll 
flest företag var som synes Klädkedjor och Bilfirmor medan kategorierna IT-service och 
mataffärskedjor var de kategorier med minst företag representerade.  
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För att kunna genomföra marknadsundersökningen krävdes ett frågeformulär utifrån vilket 
intervjuerna skulle ske. För att formulera frågorna på rätt sätt så att resultaten kunde användas 
i en senare analys och så att svaren på frågorna hjälpte till att besvara mina frågeställningar 
eller kunde leda till att de besvarades i ett senare skede med hjälp av resultaten så togs 
frågorna till enkäten fram i samråd med Johan Asklund, Ägare och VD, Tradewell Group AB. 
Jag gjorde först ett första frågeformulär, Johan gav feedback, jag gjorde ändringar, Johan gav 
feedback; sådär höll det på fram och tillbaka tills frågeformuläret till slut var klart. 
Frågeformuläret var då utformat på ett sådant sätt att resultaten från frågorna kunde användas 
i en senare analys och vara till användning när frågeställningarna skulle besvaras. Samtidigt 
var de intressanta ur Tradewells synvinkel då de skulle bidra med information som inte bara 
var till användning för mig utan också för direkt användning för Tradewell så att de, efter 
arbetet var slutfört, kan använda sig av resultaten för egen räkning. Frågorna var då 
förutbestämda och likaså ordningen i vilken de skulle ställas. För att se frågeformuläret i sin 
helhet och som det användes i undersökningen se Bilaga B. För att se en sammanställning av 
frågorna och resultaten de gav se Kapitel 6. 
 
Då kontaktuppgifter till specifika personer på företagen saknades etablerades den första 
kontakten genom att ringa till växeln på företaget. Väl i växeln beskrev jag mitt ärende och 
frågade efter den personen på företaget som hade kunskap om företagets användande av 
kundundersökningar. I de flesta fall var detta marknadschefen på företaget. I enskilda fall var 
det en informationsansvarig eller vanlig anställd på marknadsavdelningen. Då 
kontaktuppgifter till rätt person erhållits söktes kontakt med personen i fråga. I flera fall var 
det mycket svårt att nå personen på telefon och då flera försök gjorts att nå en person per 
telefon kontaktades den personen med e-post. I e-postmeddelandet beskrevs mitt ärende samt 
undersökningen och det frågeformulär som användes bifogades till respondenten i form av ett 
exceldokument så att respondenten själv skulle kunna fylla i och returnera formuläret då 
denne hade tid. I de fall intervjun utfördes per telefon så beskrevs ärendet för personen och 
frågorna ställdes över telefon i den förutbestämda ordning som formuläret angav. Då 
telefonintervju genomfördes fanns givetvis möjligheten till följdfrågor som inte stod med på 
frågeformuläret från början men som uppstod under intervjuns gång. Några sådana följfrågor 
ställdes aldrig utan intervjuerna utfördes efter förutbestämd mall. 
 
Då respondenterna inte svarat på telefon och ett antal uppringningsförsök gjorts skickades 
som sagt e-post. Då e-post skickats men svar fortfarande inte erhållits från respondenten så 
skickades påminnelser ut. Det skickades som mest ut tre påminnelser till respondenterna och 
hade inget svar erhållits efter det antogs att de inte ville delta i undersökningen. 
Påminnelserna skickades ut med 4 dagars mellanrum då detta anses vara den normala 
tidsperioden mellan utskick enligt personal på Tradewell. Tre påminnelser anses också vara 
den mängd påminnelser som ger resultat, fler påminnelser ger enligt Tradewells erfarenhet 
inte resultat. Tre påminnelser ansågs också vara det maximala för att på ett bra sätt kunna 
begränsa tidsperioden under vilken marknadsundersökningen pågick. 
 
Utav de 72 respondenter som kontaktades var det 32 som svarade. Detta resulterar i en 
svarsfrekvens på ca 44,4 % och således blev det ett bortfall på 55.6 %. Varför bortfallet blev 
så stort kan förmodligen till stor del förklaras av att de personer som kontaktades är högt 
uppsatta inom sina företag och därmed är mycket upptagna människor. Närmare förklaringar 
kan ses i bortfallsanalysen, Kapitel 2.5.  
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De svar marknadsundersökningen gav registrerades i Tradewells webbaserade verktyg 
IMPULS. Då resultaten registreras i webbverktyget blir svaren anonyma och delas istället in i 
bakgrundfaktorer. Vid marknadsundersökningen fanns en bakgrundsfaktor och det var vilken 
bransch de tillhörde. I Bilaga C, Diagram C.11 ses en närmare analys av hur stor andel av 
svaren som kom från vilken bransch.  
 

2.4 Analys av resultaten 
 
Då marknadsundersökningen avslutats och alla svar hade registrerats genomfördes en analys 
av resultaten. Resultaten analyserades fråga för fråga. Det gjordes även ett par jämförelser 
mellan hur olika branscher svarat på olika frågor. Anledningen till det var att det ansågs ge 
ytterligare substans till analysen. Man bör dock inte dra alltför stora slutsatser från de 
jämförelserna då respondenterna inom varje bransch var för få för att kunna ge några egentligt 
statistiskt gångbara resultat sett till hela marknaden. Det kan vara av intresse för Tradewell att 
genomföra en större marknadsundersökning och då även en större analys av den här typen vid 
ett senare tillfälle för att på så sätt kunna få en bättre uppfattning om hur svaren skiljde sig 
mellan de olika branscherna och på så sätt kunna genomföra ytterligare segmentering av 
marknaden och närmare kunna bestämma vilka branscher och typer av företag man i ett 
inledande skede av produktlanseringen skall rikta sig till med sin produkt. Det kan också vara 
av vikt för Tradewell att genomföra jämförelser mellan företag som redan genomför 
kundundersökningar och de företag som inte gör det för att på så sätt se om de skiljer sig från 
varandra i olika aspekter, t.ex. gällande intresse för CSS 
 
Diskussionen i Kapitel 8 baserades sedan på de primära data och den teori som samlats in 
under arbetets gång samt de slutsatser som dragits då resultaten från marknadsundersökningen 
analyserades i Kapitel 7. Utifrån diskussionen ges rekommendationer om hur Tradewell bör 
fortskrida med sin lansering, dvs. vilka de bör rikta sig mot, hur deras prisstrategi bör se ut 
och hur de skall marknadsföra sig etc. 
 
Marknadsundersökningen som gjordes inkluderade som sagt bara 10 branscher och 
innefattade bara de största aktörerna inom varje bransch. Resultaten är således inte 
representativa för hela marknaden utan enbart för det segmentet av marknaden. Det kan, som 
nämnts tidigare, därför vara av intresse för Tradewell att göra en betydligt större 
marknadsundersökning som inkluderar fler branscher och ett större urval inom varje bransch. 
Under marknadsundersökningen var det dessutom inte alla som hade möjlighet att delta. Detta 
påverkar givetvis resultaten och de blir inte lika statistiskt gångbara ens för den delen av 
marknaden som undersöktes. Trots att den information som marknadsundersökningen gav är i 
högsta grad användbar för Tradewell så ger den dock inte en statiskt gångbar bild av hela 
marknaden och inga generella slutsatser om marknaden bör dras av Tradewell. Det är således 
intressant att veta varför det blev ett bortfall och en bortfallsanalys kan därför ses i 
nästkommande avsnitt.  
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2.5 Bortfallsanalys 
 
Utav de 72 företag som fanns på ringlistan utfördes 32 intervjuer. Detta innebär således ett 
bortfall på 40 företag (ca 55,6 %). Bortfallet orsakades av att: 
 

• 12 st. besvarade inte kontakten vare sig via e-mail eller via telefon (kontaktuppgifterna 
var dock de rätta). 

• 11 st. avböjde av olika anledningar att delta (6 st. avstod pga. policyskäl/ansåg sig inte 
ha möjlighet, 2 st. ansåg sig inte ha relevanta svar/såg ingen anledning att delta, 2 st. 
ville inte lämna ut information, 1 st. ansåg att enkäten var för säljinriktad). 

• 11 st. hade inte tid att svara på enkäten. 
• 2 st. företag kunde inte intervjuas då kundtjänsten via e-mail skulle vidarebefordra 

mitt frågeformulär till rätt person och sedan hördes inget mer trots påminnelser.  
• 1 st. kunde inte delta pga. omorganisation inom företaget.  
• 1 st. hade ingen marknadsavdelning i Sverige som skötte detta och därmed ingen 

möjlighet att delta (ingen internationell kontakt togs). 
• 1 st. var sjuk och kunde därför inte delta. 
• 1 st. hade för lite erfarenhet och kunskap för att svara på enkäten, och det fanns ingen 

annan på företaget som hade den rätta kunskapen för att kunna delta. 
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3. Teori 
 
I följande avsnitt redogörs för den teori som samlades in under arbetets gång. Den berör till 

viss del produktutveckling och idégenerering som en del av den processen men fokuserar i 

synnerhet på produktlansering, de olika moment som ingår i en sådan process samt 

sambanden mellan de olika momenten. 

 

3.1 Produktutveckling 
 
Produktutveckling är en riskfylld och potentiellt sett belönande process som kan ge bibehållen 
tillväxt beroende på hur väl företaget kan ta fram innovativa produkter som uppfyller 
existerande eller kommande kundbehov (Hutt & Speh, 2007). Produktutveckling handlar idag 
inte bara om att ta fram nya produkter för att ha ett bredare eller bättre sortiment (Dahlgren & 
Szatek, 1998). Produktutveckling handlar idag också om att utveckla och förbättra de interna 
processerna. En process som oftast involverar stora delar av företaget och på så sätt ökar både 
kompetensutvecklingen och produktiviteten inom företaget. Produktutveckling handlar 
således om att en kombination av företagets interna kompetens och den kunskap om kunderna 
som företaget besitter (Dahlgren & Szatek, 1998). 
 
Synen på produktutveckling har på senare år förändrats och de företag som ligger i framkant 
fokuserar inte bara på att utveckla produkterna i sig utan och också själva 
produktutvecklingsprocessen. Denna process har därför blivit mycket komplex att hantera 
men är likaväl en process som måste kunna hanteras av de företag som vill kunna hävda sig 
bland all konkurrens. Vikten av att kunna utveckla sina egna processer är stor då det i studier 
har visats att upp till 70 % av möjligheterna för ett företag att förbättra sin produktivitet 
kommer från att utveckla smarta konstruktioner som förenklar tillverknings- och 
monteringsprocessen. Ett annat viktigt skäl är det samband som råder mellan hög lönsamhet 
och andel av omsättningen som kommer från de produkter/tjänster som lanserats under senare 
år. Detta gäller inte bara för produktproducerande företag utan också i lika hög grad för 
företag som säljer tjänster. Produktutvecklingen är således viktig för ett företag i tre 
avseenden; 1) Att kunna konkurrera ut konkurrenter och kundens egna interna alternativ med 
nya lösningar och visa att man förstår kunden och kan erbjuda rätt lösningar, 2) för att öka 
produktiviteten och 3) att bli ett långsiktigt lönsamt och lärande företag vars kännetecken är 
kontinuerlig förbättring av erbjudanden till kunden och interna processer (Dahlgren & Szatek, 
1998). 
 
En produktutvecklingsprocess innefattar i stort sett alla funktioner inom ett företag och 
involverar både kunder och leverantörer. Detta kan låta komplext, och det är det, men det är 
samtidigt mycket viktigt för företagen att förstå då en effektiv produktutvecklingsprocess 
handlar om att utveckla en avancerad interaktion mellan många parter. Därför är det bra att 
strukturera processen, utforma manualer och checklistor och för dokumentation över tidigare 
processer för att lättare få en förståelse för processen och hela tiden kunna förbättra den. En 
effektiv process skall resultera i att lösa kundens situation och behov och gärna överträffa 
kundens förväntningar. Den skall dessutom kunna producera en lönsam produkt med moderna 
metoder med färre resursinsatser än konkurrenterna. Således är en effektiv 
produktutvecklingsprocess viktigt för förnyelse och kvalitet gentemot kunder och internt, den 
ger ökad produktivitet och ger i slutändan högre lönsamhet (Dahlgren & Szatek, 1998). 
 



 
 

- 11 -  

Effektiv ny produktutveckling kräver stora kunskaper om kundernas behov och en klar 
uppfattning om teknologiska möjligheter. De mest framgångsrika företagen inom 
produktutveckling genomför produktutvecklingsprocessen professionellt, tillhandahåller 
tillräckligt med resurser för att stödja nya produktprojekt, och utvecklar en tydlig 
produktutvecklingsstrategi. Både strategiska faktorer och professionalismen med vilken 
produktutvecklingsprocessen genomförs är viktiga byggstenar för att en produkt skall lyckas. 
En snabb utvecklingsprocess kan bidra med konkurrensmässiga fördelar och snabbheten 
kommer från att applicera processen på produktutvecklingsprojektet (Hutt & Speh, 2007).  
 
För att uppnå en framgångsrik produktutveckling krävs ett samspel mellan företaget i sig och 
den kompetens som finns inom företaget. Utvecklingen inom företaget sker med den hastighet 
som kompetens förvärvas och omsätts i handling. Detta hänger starkt samman med 
produktutvecklingsprocessen eftersom den processen i högsta grad beror på kontinuerligt 
lärande, dvs. att förvärva kompetens och omsätta den i konkret utvecklingsarbete. En effektiv 
process av detta slag kräver också en långsiktig strategi för tillväxt och utveckling. Genom att 
inrätta en produktplan så kan man på så sätt styra vilka projekt som genomförs. En effektiv 
produktutvecklingsprocess måste också bygga på att det är möjligt och lönsamt att utveckla 
produkter under ordnade former (Dahlgren & Szatek, 1998). De mest effektiva cheferna styr 
och kontrollerar huvudriktningarna i en sådan process men är samtidigt flexibla och beredda 
på överraskningar. De marknadsansvariga personerna på företagen jobbar med 
produktutveckling efter antingen inducerad eller autonom strategi. Att arbeta efter en 
inducerad strategi innebär att man försöker utveckla nya produktegenskaper för företagets 
redan existerande projekt och produkter. En autonom strategi å andra sidan innebär att man 
inom företaget jobbar med produktutveckling som skiljer sig från företagets helhetsstrategi 
och som avviker från den existerande inriktningen och istället fokuserar på nya 
affärsmöjligheter. Lyckas en sådan produktutveckling så integreras den strategin sedan med 
företagets övergripande strategi (Hutt & Speh, 2007). Det bör således finnas en upprättad och 
känd struktur för beslut och genomförande av projekt där varje verktyg har sin naturliga plats 
(Dahlgren & Szatek, 1998).  
 
Detta kan vara bra i viss utsträckning men en fara är att det blir för processtyrt vilket bidrar 
till att hämma tänkandet. En annan fara är att målen med processerna är alltför kortsiktiga 
vilket innebär att man föredrar små förändringar av det som säjer bra framför nya 
tidskrävande produkter som tar tid att lansera. Därför är det viktigt att skapa en kultur som 
främjar innovation på företaget. Detta kan t.ex. göras genom att belöna bra innovationer eller 
anställa innovativa personer (Hauptly, 2008; Hutt & Speh, 2007). En produkt måste dock vara 
användbar och bara för att en produkt har många funktioner behöver den inte vara användbar. 
Det kan därför vara bra att skapa en produkt som kan en sak mycket bra istället för många 
saker sådär bra (Hauptly, 2008). 
 
Ett företags långsiktiga konkurrensförmåga beror till stor del på dess förmåga att hantera och 
utveckla sin teknologiska bas. Kärnkompetenser inom företaget fungerar som bas för 
produkter och produktfamiljer och varje generation produkter har således en bas som fungerar 
som grundstenen för specifika produkter som riktar sig mot olika marknader. Företag arbetar 
ofta hårt för att utveckla nya produkter som de kan sälja till de mest krävande, och högst 
betalande kunderna, och överskattar därmed vikten av att sälja till den stora massan. En 
långvarig innovation uppfyller hela tiden de mest krävande kundernas krav med ständigt 
förbättrat prestationsförmåga medan explosiva innovationer riktar sig mot nya eller mindre 
krävande kunder och är ett enklare alternativ som är ”tillräckligt” bra (Hutt & Speh, 2007). 
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När människor köper något så görs det av antingen estetiska skäl eller nyttoskäl. Således 
måste en innovation erbjuda en ny estetisk form eller ett stort framsteg i fråga om nytta. En 
jämförelse mellan världens 25 mest innovativa företag och deras konkurrenter visade att de 
innovativa företagen hade 8 gånger högre vinstökning mellan 1995-2005. Det finns flera 
studier som visar att effektiv innovation ökar både intäkterna och vinsten. Genom att investera 
i innovation och produktutveckling kan man också minska utgifterna för marknadsföring eller 
öka marknadsföringens lönsamhet (Hauptly, 2008).  
 
När det gäller standardvaror räcker det inte bara med att ändra en egenskap eller utseendet för 
att ha åstadkommit en innovation. Man måste istället förstå vilka uppgifter produkten används 
till för att på så sett kunna åstadkomma en innovation som förenklar och effektiviserar 
uppgifterna. En sådan förståelse skaffas enklast genom att observera produkten och se hur och 
vad den används till. Tar man sedan fram en innovation och visar den för en grupp människor 
är det också viktigt att inte bara nöja sig med det självklara svaret, man måste se längre och 
fråga sig om den erbjuder ett mervärde för att den ständigt skulle användas eller om det bara 
är en ny egenskap som bidrar till att sälja produkten men som trots allt inte uppskattas när allt 
kommer omkring? Genom att observera får man oftast betydligt mer värdefull information än 
från en gruppdiskussion eller undersökning (Hauptly, 2008). 
 
Det är också viktigt att testa sin produkt. När man testar den skall man inte testa den för att få 
önskade resultat eller förkasta de negativa resultaten. Om möjligt bör man göra betatester, går 
inte det så bör man testa idéerna inom företaget och be om kommentarer för att kunna sålla 
bort de dåliga idéerna och förbättra de goda. Det är också viktigt att få produkten rätt från 
början och inte stressa fram en lansering. Det kostar bara extra pengar och minskar företagets 
trovärdighet. Man måste också inse att bara en nyttig förändring är en riktig innovation. Det 
räcker således inte med att bara ändra utseendet för att på kort sikt öka försäljningen, i 
slutändan kommer det finnas produkter för alla typer och smaker. Istället skall produkten 
erbjuda något nytt i form av nytta, något som de andra produkterna, oavsett utseende, inte kan 
erbjuda (Hauptly, 2008). 
 
Detta gäller även för tjänster. Erbjuder man tjänster måste dessa hela tiden bli smartare och 
effektivare. Det kan exempelvis handla om att automatisera vissa uppgifter och på så sätt 
sänka kostnaderna för tjänsten och därmed kunna ta ut ett lägre pris, högre marginaler och ta 
in mer arbete. Som säljare av tjänster måste man inse att man säljer ett resultat, fullföljandet 
av en uppgift. Om man därför erbjuder komplexa tjänster borde man i större utsträckning 
tänka på att sammankoppla dessa och på så sätt kunna erbjuda kunden en helhetslösning. 
Sammankopplingen skall dock vara lös och kunden skall kunna välja vilka tjänster som skall 
ingå i paketet (Hauptly, 2008). 
 
Rogers et al. (2004) nämner i sin artikel The Product Development and Commercialization 

Process en process med vilken man kan uppnå en effektiv produktutveckling och lansering av 
produkten. Det är en process som kräver effektiv planering och utförande genom hela 
logistikkedjan och som om den sköts på rätt sätt kan ge ett konkurrensmässigt övertag på 
marknaden. Processen är indelad i två olika element; strategiska och funktionella. Den 
strategiska delen av processen etablerar en struktur för att utveckla en produkt och förflytta 
den till marknaden. Den funktionella delen av processen är realiseringen av den process som 
etablerades under den strategiska delen. Båda delarna består av underprocesser som utgör 
själva kontentan av de båda elementen (Rogers et al., 2004).  
 



 
 

- 13 -  

Målet med den strategiska delen av processen är att skapa en formaliserad struktur med vilken 
den funktionella delen av processen sedan skall genomföras. Den strategiska delen av består 
av sex undergrupper; 1) se över företags-, marknads-, produktions- och logistikstrategier, 2) 
utveckla idégenererande- och kontrollprocedurer, 3) etablera riktlinjer för korsfunktionella 
produktutvecklingsslag, 4) identifiera lanseringsproblem och begränsningar, 5) etablera 
riktlinjer för produktutvecklingsprojekt och 6) utveckla ramar för mätning av resultat (Rogers 
et al., 2004).  
 
Den funktionella delen av processen innebär implementeringen av den struktur som 
utvecklades på den strategiska nivån. Det är en mall för synkroniseringen av aktiviteter inom 
produktutvecklingsprocessen. Den funktionella delen består precis som den strategiska av ett 
antal undergrupper. De skiljer sig dock i antal gentemot den strategiska då den funktionella 
delen består av åtta undergrupper; 1) definiera nya produkter och produktplacering, 2) 
etablera krossfunktionella produktutvecklingsteam, 3) formalisera produktutvecklingsprojekt, 
4) designa, bygga och testa prototyper, 5) utvärdera köpbeslut, 6) bestämma kommunikations- 
och distributionskanaler, 7) lansering av produkt (här påpekas att alla andra delar av 
processen inkluderas i planeringen och verkställandet av produktlanseringen), 8) mäta 
processens framgång. I den sjunde punkten påpekas att oavsett hur stor potential en produkt 
har så kommer processen misslyckas om produkten inte når rätt del av marknaden och 
lanseras på ett effektivt och verkningsfullt sätt. Detta visar på vikten av 
marknadssegmentering och möjligheten att rikta sig mot rätt kunder (Rogers et al., 2004). 
 
Som synes är det många delar involverade i en produktutvecklingsprocess. Under resterande 
del av teorikapitlet tas de tre delar som närmast berördes under arbetets gång upp. Den första 
delen är idégenerering i form av brainstorming för framtagande av idéer som beslutsbas för 
den andra delen, marknadssegmentering. Den tredje och sista delen är lanseringsprocessen 
och de undergrupper som i föregående stycke nämndes som en viktig del av planeringen och 
verkställandet av just lanseringsprocessen.  
 

3.2 Brainstorming 
 
En viktig del av produktutveckling är framtagande av idéerna. Dessa kan uppstå spontant eller 
frammanas med hjälp av olika tekniker. Brainstorming är en problemlösningsteknik som 
främst används för att generera idéer från en grupp. Den huvudsakliga idén med 
brainstorming är att alla gruppmedlemmar skall uppleva full frihet att uttrycka sina idéer utan 
att känna rädsla för att bli bortgjorda eller kritiserade av de andra i gruppen. Målet med en 
brainstorming är att få fram så många kreativa och innovativa idéer som möjligt. Det finns 
studier som visat att brainstorming är 44 % effektivare än mer traditionella 
problemlösningsmetoder (Brahm & Kleiner, 1996). 
 
För att brainstorming skall ge resultat finns det, enligt Brahm och Kleiner (1996), ett antal 
regler som bör följas vid brainstormingmöten: 
 

• Ingen kritik får förekomma. Både positiv och negativ utvärdering av idéer är förbjudet 
under ett brainstormingmöte. 

• ”Free-Wheeling” uppmuntras. Detta innebär att ju vildare idé, desto bättre. 
• Kvantitet uppmuntras. Ju större antalet idéer är, desto större är chansen att få fram 

användbara idéer.  
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• Kombinering av idéer uppmuntras. Deltagarna på mötet uppmuntras att kombinera två 
eller fler redan uttalade idéer. Det kan också innebära att kombinera en redan uttalad 
idé med en egen idé. 

• ”Hitchhiking” uppmuntras. Att lifta innebär att föreslå en idé som är lik en annan 
redan föreslagen idé. Det kan också betyda att föreslå en idé som inspirerats av, eller 
uppkommit pga., en tidigare idé.  

• Det måste finnas en klar och tydlig frågeställning som alla deltagare är väl införstådda 
med och som skall besvaras av de idéer som tas fram under mötet. 

 
Det är också viktigt att ett brainstorming möte har en tidsgräns. Under mötet bör det också 
vara någon eller ett par personer som skriver ner idéerna eller på något sätt för protokoll över 
vilka idéer som uppdagas under mötet. Protokollförandet kan ske på papper, whiteboard eller 
via inspelning med kamera eller ljudinspelning. Som sagts tidigare är det viktigt att komma 
ihåg att ett brainstormingmöte är ett fritt forum där alla idéer är tillåtna och där kritik av 
idéerna är absolut förbjudet, dvs. de anställda känner att de kan yttra sig fritt utan rädsla för 
konsekvenser. Därför måste de psykologiska barriärer som förekommer rivas ner innan ett 
brainstormingmöte. Känner deltagarna på mötet att de riskerar att bli kritiserade eller att det 
finns risk att de får uppleva ett bakslag så kommer hela processen med brainstorming bli 
ineffektiv (Brahm & Kleiner, 1996; Seaker & Waller, 1996; Dahlgren & Szatek, 1998). 
Principen man jobbar efter är att det krävs många dåliga idéer för att hitta en bra, och man vill 
därför få fram så många idéer som möjligt. Därför är det viktigt att vid brainstorming få bort 
rädslan för att föreslå en dålig idé, vilket skulle minska antalet idéer, för att få fram så många 
idéer som möjligt och därmed också fler bra idéer (Seaker & Waller, 1996; Dahlgren & 
Szatek, 1998). 
 
Det kan ta ett par möten för att ett brainstormingmöte skall gå smidigt, därför kan det vara bra 
att ha några träningsmöten innan det riktiga mötet för att gruppmedlemmarna skall vänja sig 
vid tanken på att alla får uttrycka sig fritt utan att någon annan får kritisera dem. Storleken på 
gruppen är också viktig att tänka på. Har man en grupp på fler än fem-sex personer så kan det 
vara svårt att få alla personer i gruppen att uttrycka sina idéer. Den ideala storleken är en 
grupp på fem personer där en av deltagarna agerar protokollförare. Det är oftast inte 
nödvändigt med en gruppledare vid brainstormingmöten men ibland kan det vara användbart 
med en moderator i grupper som är nya användare av brainstormingmöten. Som moderator är 
det då viktigt att påminna deltagarna om de tidigare nämnda reglerna så att mötet blir 
produktivt. När mötet är färdigt skall idéerna utvärderas. Utvärderingen kan ske direkt efter 
mötet eller en tid efter mötet (Brahm & Kleiner, 1996; Dahlgren & Szatek, 1998). 
 
Precis som med alla tekniker så finns det fördelar och nackdelar, så även med brainstorming. 
En av de största fördelarna med brainstorming är det stora antalet idéer som genereras vid ett 
brainstormingmöte. Den här typen av fria möten leder också till att alla deltagare deltar aktivt 
på mötet och kommer med idéer. Deltagarna känner sig bekväma i situationen och kan 
uttrycka sig fritt, vilket ökar kreativiteten. Kostnad och tidsåtgång är andra fördelar med 
brainstorming. Det är en relativt billig metod vars tidsåtgång är låg (Brahm & Kleiner, 1996). 
Det är viktigt att förstå att fördelarna från brainstorming kommer från att det är en pågående 
process där olika idéer integreras med varandra och att alla idéer inte behöver komma från en 
och samma person. Det kan vara idéer som är motsägelsefulla, komplimenterande, ologiska, 
omöjliga m.m. som sedan förs samman i ett forum och på så sätt upptäcker man fler möjliga 
och bra idéer (Seaker & Waller, 1996). En av de stora nackdelarna med brainstorming är att 
idéer tas fram utan att granskas vilket medför att många av de idéerna som fås fram är 
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oanvändbara. Pga. detta är brainstorming lämpligast som ett första steg i en övergripande 
problemlösningsprocess (Brahm & Kleiner, 1996). 
 
Ett viktigt antagande som ligger till grund för brainstorming är att alla människor har olika 
och distinkta kompetenser. Dessa kan sedan tillsammans skapa nya eller förbättrade 
problemlösningssystem. Ett annat antagande med brainstorming är tanken att alla kan bidra 
genom att erbjuda sina personliga insikter och åsikter i en fråga. Genom att kunna överväga 
flera olika idéer samtidigt från flera olika personer så ges företaget möjligheten att utöva 
ledarskap, delegering, flexibilitet och effektivitet, alla primära delar av Total Quality 
Management (TQM), samtidigt. Kommer det flera olika idéer från flera olika håll så kan ett 
brainstormingmöte sammanföra idéerna och skapa något utav dem. Utan ett sådant möte kan 
det ta flera år innan någon ens vet om idéerna och gör något för att en förbättring skall ske 
(Seaker & Waller, 1996). Ibland kan det dessutom vara bättre att låta någon som inte är så 
insatt i ämnet vara med på ett brainstormingmöte och på så sätt få nya perspektiv på 
problemet (Seaker & Waller, 1996; Dahlgren & Szatek, 1998).  
 
De slutliga idéer som brainstormingen ger är högst användbara för att kunna gå vidare i 
produktutvecklingsprocessen. Beroende på vilken frågeställning idéerna besvarade så kan de 
användas i olika steg i processen. I denna studie besvarade idéerna vilka tänkbara 
användningsområden som finns för CSS och inom vilka branscher CSS skulle kunna vara en 
användbar metod. Dessa idéer kunde således användas som en del i att genomföra en 
marknadssegmentering; ett annat mycket viktigt steg i riktning mot den slutliga lanseringen.  
 

3.3 Marknadssegmentering 
 
En stor och viktig del i en markandsplan är marknadssegmentering. Företag idag måste veta 
vilka deras kunder är, vilka karaktärsdrag som utmärker dessa och vilka preferenser de har för 
att på ett effektivt sätt nå ut till kunderna och ta fram produkter och erbjudanden som 
attraherar kunderna (Wen & Peng, 2002). Att ha en klar målgruppstrategi är en väsentlig 
pusselbit för att utveckla en effektiv affärsstrategi. För att skapa en effektiv målgruppsstrategi 
krävs i sin tur att man har en bra marknadssegmentering. Dessvärre är det många företag inom 
business-to-business (B2B) som väljer att enbart använda sig av kända handelssektorer eller 
produktgrupper som segment. Det är således många B2B-företag som inte vet hur de skall 
göra en bra segmentering av marknaden, oftast på grund av för lite fokusering på och för lite 
kunskap om kunderna (Simkin, 2008). Wen och Peng (2002) skriver att effektiv 
marknadssegmentering skall vara mätbar, hållbar, tillgänglig, differentierbar och ge upphov 
till handling.  
 
Marknadssegmentering är idag ett välanvänt verktyg inom produktlansering och 
produktutveckling (Quinn et al, 2007). Med segmentering menas den process genom vilken 
marknadspersonal förstår sig på marknaden och genom analys av flertalet variabler använder 
sig av sofistikerade flervariabelstekniker (Hoek et al, 1996). En marknadssegmentering skall 
involvera att gruppera kunderna så att kunderna i en grupp delar liknande karaktärsdrag, 
köpbeteende, behov, användningsområde och attityder samt att de är relativt homogena 
jämfört med varandra. Det finns olika sätt att göra segmenteringen på men oavsett vilket sätt 
man väljer så måste företaget inse att de står inför förändring (Simkin, 2008). Givet att 
marknadsförare vill förändra, förstärka eller påbörja beteendemönster så måste 
segmenteringen identifiera olika svarsgrupper som ger uniforma och stabila gensvar på en 
viss uppsättning marknadsvariabler och som företaget kan profilera sig mot med utvald 
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marknadsföring genom olika kommunikationskanaler (Hoek et al, 1996).  På så sätt delar de 
sedan in marknaden i grupper i tron om att det är lönsamt att ta fram olika marknadsplaner 
och erbjudanden för varje grupp (Hoek et al, 1996). De variabler som oftast används är 
geografiska, demografiska, psykologiska eller beteenderelaterade (Wen och Peng, 2002). 
 
Det finns dock få riktlinjer om vilka variabler som är mest lämpliga inom ett visst 
marknadsområde. Ett sätt är att dela in marknaden efter ålder eller inkomst, det försäkrar dock 
inte att alla inom en viss ålder eller med en viss inkomst ger samma gensvar på en 
marknadsföringskampanj eller har samma köpbeteende. Att välja variabel för 
marknadssegmenteringen innefattar dessutom många subjektiva beslut. Om företaget väljer 
att fokusera på fördelarna hos en produkt så måste de välja vilka fördelar de skall se närmare 
på för att kunna säga hur kunderna värderar dessa fördelar. Dessa subjektiva beslut har därför 
en stor påverkan på det slutgiltiga resultatet (Hoek et al, 1996).  
 
I den komplexa natur av kunder som företagen idag befinner sig i är det svårt att veta hur man 
på bästa sätt skall implementera marknadssegmentering. Därför är det viktigt att en 
marknadssegmentering är strategiskt applicerbar inom företaget (Quinn et al, 2007). Simkin 
(2008) tar upp ett par studier i sin artikel som visar att det är väldigt eftersökt bland 
marknadsförare och chefer att kunna genomföra en bra och effektiv segmentering samt att 
förstå kunderna och tillgodose deras behov, något som är högst centralt vid 
marknadssegmentering. Andra fördelar med marknadssegmentering anses vara; fokus på 
kunders behov, förväntningar, förhoppningar och plånbok; möjlighet att bygga förhållanden 
med de mest attraktiva kunderna; skapa barriärer för konkurrenter; förmågan att leverera 
fokuserade produkter och servicepaket, differentierade från konkurrenternas; ökad försäljning; 
förmågan att kunna bestämma vilka kunder man inte skall jaga efter; samt att kunna skapa 
och behålla engagemang inom företaget (Simkin, 2008). Det anses också kunna hjälpa till 
med att allokera företagets resurser på ett effektivare sätt (Quinn et al, 2007).  
 
Ett annat problem med segmentering är stabiliteten av de segment som skapas. De vanliga är 
att en segmentering baseras på data gjord under en viss period och inte följs upp kontinuerligt 
och det antas således att grupperna är stabila. Detta stämmer dock sällan och istället förändras 
segmentens storlek och sammansättning i takt med att personernas levnadsförhållanden och 
levnadssätt förändras. Detta medför att marknadssegmenteringar sällan är långsiktigt hållbara 
utan måste förnyas (Hoek et al, 1996). Andra problem nämns i artikeln av Quinn et al (2007); 
även om det i litteratur pratas mycket om olika segmenteringsteorier som är mätbara, hållbara, 
tillgängliga, stabila och genomförbara så har det visat sig att användningsområdena i 
praktiken i många fall är begränsade (Quinn et al, 2007). Ytterligare problem innefattar det 
faktum att även om segmenteringen är stabil och hållbar så skall resultatet tolkas av cheferna 
och övriga i företaget som använder den så att de kan välja vilka segment de skall fokusera 
på, något som kan vara mycket svårt. Slutligen måste också cheferna ta större ansvar för hur 
segmenteringen används. Detta innebär att de inte kan lita på att segmenteringen är korrekt 
och således inte bygga en hel marknadsplan runt den (Hoek et al, 1996). 
 
Det kan visa sig att differentiering av produkter kan vara effektiva på vissa marknader medan 
det är ineffektivt på andra marknader. Dessutom kan en produkt som enbart riktar sig mot ett 
specifikt segment visa sig få större acceptans än väntat på marknaden vilket i så fall skulle ge 
skäl för en mer generaliserad marknadsplan då det visat sig att produkten är attraktiv för fler 
kunder än man trodde från början (Quinn et al, 2007). Vidare skrivs att på statiska marknader 
med konstant efterfrågan och stabilitet är segmentering mer förutsägbar och potentiellt sett 
mer användningsbar. På marknader som är mer dynamiska är däremot segmenteringen mer 
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komplex och inte alls lika förutsägbar. Quinn et al (2007) skriver dock att trots att 
segmentering förmodligen är mer användningsbart på en statisk marknad så måste man inse 
att segmenteringen man gör bara ger en bild av marknaden vid just den tidpunkten. Trots att 
det är en statisk marknad så ändras förhållandena på lång sikt.  
 

3.4 Produktlansering 
 
Alla företag vill lansera rätt produkt på marknaden och behålla sina kunder så länge de kan. 
Detta är dock något som är lättare sagt än gjort. Misslyckanden med att lansera nya produkter 
beror oftast på faktorer som dålig förståelse för kundernas behov, dålig konkurrensanalys, 
dålig förståelse om olika kanaler, dålig planering och brist på interfunktionell 
kommunikation. För att kunna lansera en produkt som tillgodoser kundernas behov behövs 
istället bra förståelse för kundernas behov och om konkurrenter, en robust 
produktutvecklings- och lanseringsprocess samt effektiva interna föreberedelser för en 
lansering. Framgångsrika företag uppnår dessa krav genom att lära sig från varje ny 
utvecklings- och lanseringsprocess för att på så sätt kunna bygga upp en hel portfolio av 
erbjudanden. På en marknad där 75 % av nya produkter misslyckas är därför dessa faktorer av 
stor vikt för att kunna lansera en produkt som lyckas på marknaden. Verkligt framgångsrika 
lanseringar bygger på en stark intern förberedelse. Det är således av högsta vikt att ha en klar 
lanseringsplan och förbereda sig internt innan själva lanseringen av produkten sker. Denna 
interna föreberedelse adresserar saker som prissättning, betatester, träning av personal, 
dokumentation, säljverktyg etc. (Soni & Cohen, 2004).  
 
Effektiv produktlansering ökar chanserna för att en ny produkt skall lyckas på marknaden och 
de bästa företagen inom produktutveckling är mycket beroende av nya produkter för att 
upprätthålla vinst från försäljning. En produktlansering är dock finansiellt riskabel och är 
oftast den dyraste delen i en produktutvecklingsprocess (Calantone & Di Benedetto, 2007; 
Chiu et al, 2006; Garrido-Rubio & Polo-Redondo, 2005).  Det har dock i studier visats att 
desto mer resurser som investeras i att utveckla och lansera produkten, desto större är chansen 
att produkten lyckas på marknaden (Ledwith & O’Dwyer, 2008). Vid en produktlansering 
pratar man om två typer av beslut; strategiska och taktiska. Strategiska beslut är sådana som 
berör produkten och marknaden och fastställs oftast i ett tidigt stadium av 
produktutvecklingsprocessen. Strategiska beslut fokuserar på marknadsbeslut, ledare vs. 
efterföljare samt beslut om relativ innovativitet. Taktiska beslut å andra sidan berör beslut om 
företagets marknadsplan; produktmärkning, sälj- och distributionsstöd, reklamaktiviteter, 
beslut om timing och prissättning. Dessa beslut tas oftast efter lanseringsstrategin är klar och 
kan influeras av de strategiska beslut som tagits tidigare (Calantone & Di Benedetto, 2007; 
Chiu et al, 2006; Garrido-Rubio & Polo-Redondo, 2005). Litteraturen som studerats visar 
också att skickligheten med vilken marknadstester, budgetering, lanseringsstrategi och 
lanseringstaktik utförs starkt påverkar hur den nya produkten lyckas på marknaden, dvs. desto 
större skicklighet, desto större chans att både produkten och organisationen lyckas (Ledwith 
& O’Dwyer, 2008).  
 
Det är dock skillnad på produktlansering inom ett stort företag gentemot ett litet företag. Det 
sägs att små företag bör inrikta sig på att utveckla nya produkter som är kompatibla med 
redan existerande tekniker på marknaden och att de skall adoptera en specifik teknik på 
marknaden för att på så sätt undvika för stor diversifiering inom företaget. Detta påverkar 
givetvis marknadsstrategierna för ett litet företag. Det finns samtidigt de som säger att det inte 
finns någon ultimat process för att utveckla nya produkter och att processen istället skall 
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anpassas från fall till fall för att på så sätt passa in i den miljö som, både gällande produkt och 
företagets storlek, företaget befinner sig i. En stor skillnad mellan produktutveckling i små 
och stora företag är att processen tenderar att vara mer informell i små företag. Det finns 
heller inget som tyder på att en mer formell process inom små företag är mer lyckosam än en 
informell process. Vad som är viktigt i små firmor är dock stödet från de högsta cheferna samt 
att de cheferna besitter tillräckligt stor kunskap om produkten och processen. Detta har visat 
sig ha stor inverkan på hur framgångsrik den nya produkten blir på marknaden. Små företag 
anses dessutom vara mer organiska än stora företag och därmed ha bättre kommunikation 
mellan olika delar av företaget, något som är viktigt då en ny produkt skall utvecklas och 
lanseras (Ledwith & O’Dwyer, 2008). 
 
Då en ny produkt skall lanseras är det viktigt att företaget jobbar i grupper där personer från 
alla delar av organisationen finns representerade. Företag som använder den här typen av 
interfunktionella grupper bör lyckas bättre vid en produktlansering än de företag som inte gör 
det. Då dessa grupper har signifikant insyn i tillverkning, distribution, logistik, och marknads- 
och säljstrategier så kommer det slutgiltiga resultatet för produkten på marknaden påverkas 
positivt, sett till både produktkvalitet och snabbare produktutveckling. Den här typen av 
integrerade grupper är speciellt viktig vid själva lanserandet av produkten. För att öka 
integreringen på företaget kan de använda sig av tillfälligt integrerade grupper och integrerade 
kommittéer speciellt sammanställda för att öka integreringen på företaget vi produktlansering. 
Detta har i studier visat sig vara ett lyckat koncept (Calantone & Di Benedetto, 2007).  
 
Vid en produktlansering är det också viktigt att komma ihåg att en marknadsplan är en 
dynamisk process och bör anpassas efter vilken typ av marknad den nya produkten lanseras 
på. Eftersom en ny produkt inte alltid lanseras på en marknad med goda tillväxtmöjligheter så 
måste lanseringen anpassas beroende på hur väl man känner marknaden, vilken grad av 
tillväxtmöjligheter marknaden har, hur väl man känner sin målgrupp samt hur väl målgruppen 
känner till företaget. Dessutom måste den nya produktens natur samt dess förmodade fördelar 
gentemot konkurrenterna samordnas med de andra elementen vid en produktlansering. En 
produktlanseringsstrategi för en ny produkt kräver en blandning av olika ingredienser där de 
olika elementen, trots enskilda, vävs ihop till en marknadsplan där varje element stödjer de 
andra för att på så sätt göra hela processen homogen och starkare (Hart & Tzokas, 2000; 
Ledwith & O’Dwyer, 2008).  
 
Den funktionella delen av produktutvecklingsprocessen som nämndes tidigare under del 3.1 
av detta kapitel nämnde produktlanseringen som en central del i produktutvecklingsprocessen. 
Under lanseringen av produkten skall alla tidigare nämnda undergrupper av den funktionella 
delen inkluderas. Dessa delar var; 1) definiera nya produkter och produktplacering, 2) etablera 
krossfunktionella produktutvecklingsteam, 3) formalisera produktutvecklingsprojekt, 4) 
designa, bygga och testa prototyper, 5) utvärdera köpbeslut, 6) bestämma kommunikations- 
och distributionskanaler (Rogers et al., 2004).  
 
I tidigare delar av detta kapitel har några av dessa områden redan tagits upp; etablering av 
krossfunktionella team, formalisering av produktutvecklingsprocess och utvärdering av 
köpbeslut som en del av detta samt test av produkten. Nedan tas resterande punkter upp; 
definiering av produkt och placering av densamma (3.4.1 marknadsorientering, 3.4.2 
produktplacering och 3.4.3 prissättning) och kommunikations- och distributionskanaler (3.4.4 
marknadskommunikation och 3.4.5 distribution). Kapitlet avslutas sedan med 3.4.6 som 
ytterligare klargör för sambanden mellan de olika delarna av produktlansering.  
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3.4.1 Marknadsorientering 
 
Vid en produktlansering är det viktigt att ta hänsyn till hur marknaden ser ut och efterfrågan 
på densamma, dvs. företagets kännedom om marknaden och marknadsorientering, då det 
finns flera studier som visat ett positivt samband mellan stark marknadsorientering och 
organisatorisk framgång (Ledwith & O’Dwyer, 2008). Ett företags marknadsorientering beror 
på de kunskaper företaget har om kundernas behov och vilja. För att bli bättre på 
marknadsorientering bör företaget ha kontinuerliga möten med kunder, ha fler interna möten 
för att diskutera marknadstrender, se över produktutvecklingen på marknaden gentemot hur 
kundernas behov förändras och agera snabbare vid förändringar för att tillfredsställa kunderna 
(Calantone & Di Benedetto, 2007). Man måste verkligen förstå kundernas behov och vara ett 
kundorienterat företag, inte ett marknadsorienterat. För att verkligen få reda på kundernas 
behov är det viktigt att ha en god förståelse för deras arbetssätt och sättet produkterna används 
på (Soni & Cohen, 2004). Det är också viktigt att ha i åtanke hur industrin ser ut och i vilken 
miljö produkten lanseras. Faktorer som påverkar detta är exempelvis hur stor konkurrens det 
råder på marknaden, förhandlingskraft hos leverantörer och kunder, hot från potentiella 
substitut till produkten och ingångs- och utgångsbarriärer. Ofta uppstår det osäkerheter på 
marknaden och dessa kan bero på flera saker, t.ex. teknologi, efterfrågan och konkurrenters 
strategier och handlingar. Dessa källor till osäkerhet måste därför tas i beaktande då man tar 
fram sin lanseringsstrategi och marknadsplan (Calantone & Di Benedetto, 2007). Det finns 
också ett samband mellan ett företags marknadsorientering och ökad försäljning, avkastning 
på tillgångar samt nya produkters framgång på marknaden. Samma studie visade också på det 
faktum att konkurrentorientering inte är signifikant gällande sambandet mellan organisatorisk 
framgång och marknadsorientering. Det finns ett positivt samband mellan en organisations 
marknadsorientering och dess finansiella resultat och framgång på marknaden. En bra 
marknadsorientering ökar chanserna för större avkastning på investeringar, högre vinst, större 
säljvolym, större marknadsandel och ökad försäljning (Ledwith & O’Dwyer, 2008).  
 
Studier har visat att nylanserade produkter som lyckats väl på marknaden ofta har lanserats på 
marknader med få konkurrerande företag och med stor tillväxtpotential, dvs. befunnit sig i ett 
tidigt stadium av marknadens livscykel. Dessa studier relaterar till ett annat viktigt ämne 
gällande produktlansering, nämligen timing (Hart & Tzokas, 2000). 
 
Många anser att produkter som är först på marknaden erhåller fördelar som efterföljande 
produkter inte gör. De företag som är tidiga aktörer på en marknad tros erhålla fördelar så som 
kunskap om marknaden som i sin tur tillåter finjusteringar och uppdateringar och en andra 
generation av produkten innan de konkurrerande företagen, friheten att sätta ett högre pris på 
produkten innan konkurrenterna lanserar sina produkter, större vinster, större möjligheter att 
bygga barriärer för andra företag som vill in på marknaden och en bättre bild av företaget hos 
kunderna då man leder marknaden framåt (Hart & Tzokas, 2000; Chiu et al, 2006). Att vara 
först ute på marknaden hjälper också till att bygga ett rykte om produkten, speciellt då den har 
specifika fördelar gentemot andra produkter och då det är höga kostnader för kunderna att 
byta från en produkt till en annan. Studier har också visat nära samband mellan en lyckad 
produktlansering, levererat kundvärde och timing (Calantone & Di Benedetto, 2007). I takt 
med att de flesta produkters livslängd blir kortare och fler nya produkter lanseras så måste 
företagen lansera fler nya produkter på marknaden snabbare än tidigare för att fortsätta vara 
konkurrenskraftiga (Hart & Tzokas, 2000). Den bästa timingen för en lansering kan dock ses i 
förhållande till flera olika faktorer, t.ex. företagets mål, konkurrenter, kunder och 
reklamkanaler, och variera därefter (Calantone & Di Benedetto, 2007).  
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Det finns dock de som inte är lika övertygade om att det är fördelaktigt att vara först med en 
produkt på marknaden. Till exempel så anses de fördelar, som tidigare tagits upp i samband 
med att vara först på marknaden, inte komma automatiskt pga. de tekniska och 
marknadsmässiga osäkerheter som råder då en ny produkt lanseras. Det kan istället vara så att 
ett företag som kommer in senare på marknaden kan dra fördelar av detta och lära sig av de 
misstagen som de första företagen på marknaden gjorde. På så sätt kan de företagen som 
äntrade marknaden senare dra fördel av dem som äntrade marknaden först genom att skaffa 
sig överlägsna kunskaper om marknaden och konkurrera ut de andra med nya, mer 
välutvecklade produkterbjudanden. Det har visats i studier att förhållandet mellan timing för 
lansering och produktsuccé försvagas av olika faktorer så som exempelvis storleken på 
lanseringen, prissättning, produktfördelar samt hur mycket resurser man spenderar på 
marknadsföring. Pga. detta kan det istället vara mer lönsamt att vara en tidig efterföljare än 
det är att vara först på marknaden (Hart & Tzokas, 2000). En annan studie som gjorts av Chiu 
et al. (2006) visade också på att företagen i deras studie hade vunnit på att vara tidiga 
efterföljare och att den taktiken är mer lönsam då resurserna, möjligheterna och 
marknadsstorleken är begränsade. Genom att då vara en tidig efterföljare reduceras risker och 
osäkerheter.  Anledningen till att det råder så pass delade meningar om detta kan till viss del 
bero på misslyckandet att inse att olika taktiker kan vara olika lyckosamma beroende på 
vilken typ av marknad produkten lanseras på (Hart & Tzokas, 2000).  
 

3.4.2 Produktplacering 
 
I en lanseringsprocess ingår som sagt flera olika element och det finns ett flertal olika beslut 
som måste tas. Ett av dessa är produktplacering (Hart & Tzokas, 2000). Hart och Tzokas 
(2000) citerar Cooper som säger att produktplacering är ”hur produkten kommer uppfattas av 
potentiella köpare”. Vidare påpekar de att produktplacering inte är vad man gör med 
produkten, utan hur produkten påverkar möjliga kunder. Pga. detta måste en ny produkts 
relativa plats på marknaden vara sådan att produktens konkurrensfördelar stämmer väl 
överens med förväntningarna hos de kunder man riktar sig till. Dessa konkurrensfördelar 
inkluderar i vilken grad produkten erbjuder fördelar som inte varit tillgängliga tidigare, i 
vilken grad kunderna blir mer nöjda än tidigare och i vilken grad den nya produkten löser 
kundernas problem bättre än tidigare produkter. Konkurrensfördelar har visat sig vara en 
starkt bidragande orsak till att produkten lyckas, istället för misslyckas, på marknaden när en 
ny produkt, eller service, lanseras. Produktmärkning och produktens livslängd, tillsammans 
med andra element av ett företags marknadsplan, är andra saker som kan anses påverka 
produktens placering på marknaden (Hart & Tzokas, 2000).  
 

3.4.3 Prissättning 
 
Ett annat viktigt beslut i samband med en produktlansering är prissättningen av den nya 
produkten (Calantone & Di Benedetto, 2007; Garrido-Rubio & Polo-Redondo, 2005).  Priset 
på produkten reflekterar dess placering på marknaden och kan för kunder vara en bekräftelse 
på produktens kvalitet. Dessutom spelar priset, tillsammans med säljvolym, en stor roll i hur 
mycket pengar produkten drar in till företaget. Vid prissättning väljer ett företag oftast mellan 
en skimmningsstrategi (höga priser, mindre distribution, mer exklusivt) eller en 
penetrationsstrategi (låga priser, större distribution, mindre exklusivt). Detta är ett långsiktigt 
beslut och skimmning ses oftast som det mest lönsamma beslutet medan studier visar att 
andra prisstrategier än skimmning är relaterade till misslyckade produktlanseringar. Detta 
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gäller speciellt för innovativa produkter och vid användning av stora reklamprogram och 
exklusiva distributionskanaler (Calantone & Di Benedetto, 2007; Hart & Tzokas, 2000; 
Garrido-Rubio & Polo-Redondo, 2005). Det anses lämpligt med ett högt utgångspris för 
produkter med ett klart övertag och det bidrar även till att snabbt få in intäkter som kan täcka 
utvecklingskostnaderna. Det har dock visat sig att i och med att produkternas livslängd blir 
allt kortare och tidsperioden mellan den första produkten och efterföljare av samma slag blir 
allt kortare så kan det vara dags att tänka om rörande prissättning. Då ett företag befinner sig 
på en växande marknad och produkten de lanserar med stor sannolikhet kommer få 
efterföljare så kan det vara lämpligare med en penetrationsstrategi för att förhindra andra 
företag att lansera liknande produkter och för att dra nytta av storskaliga säljvolymer. Detta 
bidrar dock till att det tar längre tid att tjäna in utvecklingskostnaderna och prisstrategin bör 
därför väljas beroende på vilken typ av marknad företaget befinner sig på (Hart & Tzokas, 
2000). Detta stöds också av det faktum att olika studier visat olika resultat. Det innebär att det 
finns studier som visat att framgång är relaterat till att sätta ett högre utgångspris än 
konkurrenterna medan andra studier visat att ett lägre utgångspris än konkurrenterna leder till 
framgång. Fler studier visar dock på ett samband mellan skimmningspriser och framgång och 
därav kan sägas att chansen till framgång är större vid användning av den typen av 
prissättning (Garrido-Rubio & Polo-Redondo, 2005) En penetrationsstrategi kan också vara 
lämplig där företaget kan hålla produktions- och distributionskostnader nere och har möjlighet 
att skaffa sig en ledande prisposition på marknaden eller om låga priser är nödvändigt för att 
riva barriärer på marknaden. Båda strategierna kan vara bra i olika lägen, som chef är dock 
det viktigaste att beslutet om prissättning tas med den övergripande marknadsstrategin i 
åtanke (Calantone & Di Benedetto, 2007).  
 
Det har visats att prissättningen måste vara koordineras med alla andra element av 
marknadsplanen, t.ex. produktkvaliteten, distributionskanalerna och reklamstrategin måste 
anpassas så att priset är befogat. Därför är en succé inte garanterad bara för att man valt 
penetrations- eller skimmningspriser; prisstrategin i koordination med övriga element är den 
avgörande faktorn. Viktigt är också att som chef inse att prissättningen inte är begränsad till 
beslut om penetrations- eller skimmningsstrategi; man måste också se till hur priskänslig 
marknaden är och existerande kostnad-volym-vinst förhållanden. Dessutom är det av högsta 
vikt att prisstrategin stöds av utmärkt timing av lanseringen och stor kunskap om kundernas 
behov och viljor (Calantone & Di Benedetto, 2007).  
 

3.4.4 Marknadskommunikation 
 
Vid en produktlansering spelar marknadskommunikation en stor roll. Att kommunicera 
produkten till marknaden innebär flera saker; PR, annonsering och reklam, säljkampanjer och 
personlig försäljning (Hart & Tzokas, 2000; Soni & Cohen, 2004). Det har i studier visats att 
genom användning av kommunikationskanaler så som direkt marknadsföring, presentationer 
på mässor, radioreklam, TV-reklam och utskriven pappersreklam ökas chanserna till 
framgång för en ny produkt. Det fanns dock inget i studien som visade några negativa 
samband mellan någon kommunikationskanal och produktens framgång vilket således innebär 
att alla typ av kommunikation har ett mer eller mindre positivt samband till en ny produkts 
framgång på marknaden (Garrido-Rubio & Polo-Redondo, 2005).  Att ha tillräckligt med 
tekniska resurser och stor kunskap om marknadsföring är avgörande faktorer för om 
produkten lyckas på marknaden. Ett företag med stora kunskaper om marknadsföring är bättre 
lämpade för att lansera en produkt med en bra och lämplig marknadsföringskampanj. Något 
som i sin tur bidrar till större chanser för att produkten lyckas eftersom en bra och välplanerad 
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marknadsföringskampanj med tillhörande lanseringsaktiviteter har stor betydelse för detta 
(Calantone & Di Benedetto, 2007).  
 
Lanseras den nya produkten på en marknad där företaget redan är en aktör är det enklaste att 
träna säljpersonalen så att de kan sälja den nya produkten och säljcheferna måste planera en 
inkludering av den nya produkten i det redan existerande produktutbudet. En av de viktigaste 
frågorna under den här delen av produktlansering är hur mycket resurser företaget skall lägga 
på en marknad där de inte redan är en aktör eller där de tänkta kunderna inte är bekanta med 
produkten. Det har argumenterats att då ett företag lanserar en produkt på en marknad där 
kunderna är mindre bekanta med produkten så är en ”pull”-strategi (kommunikation riktad 
mot slutkonsumenten) att föredra framför en ”push”-strategi (kommunikation riktad mot 
försäljarna) gällande annonsering, reklam och kampanjer (Hart & Tzokas, 2000; Garrido-
Rubio & Polo-Redondo, 2005). Studier av företag i verkliga livet har visat att oavsett om 
företaget lanserar en ny produkt på en växande eller mogen marknad så har de spenderat stora 
summor pengar på marknadsföringen. Gällande annonsering och reklam så har studier visat 
att summan företaget spenderar på detta har stor påverkan på hur väl produkten presterar på 
marknaden; spenderar man mer pengar än sina konkurrenter är det större chans till framgång 
medan en mindre investering än konkurrenterna är relaterat till misslyckande (Hart & Tzokas, 
2000; Garrido-Rubio & Polo-Redondo, 2005).  
 

3.4.5 Distribution  
 
Hur distributionen sköts vid en lansering av en ny produkt är av stor vikt för hur väl 
produkten kommer lyckas på marknaden då den är avgörande för tillgängligheten av 
produkten på marknaden (Hart & Tzokas, 2000). Då det råder osäkerhet om efterfrågan på 
marknaden måste företaget kunna anpassa sig efter förändringar i behovet. Detta kräver att 
logistiken och distributionen är väl integrerad med marknadsföringen, produktionen och 
verksamheten. Om ett företag har en effektiv distribution och är effektiva i termer om 
faciliteter, antal leverantörer och antal produkter i lager så ökar chanserna för en lyckad 
produktlansering (Calantone & Di Benedetto, 2007; Garrido-Rubio & Polo-Redondo, 2005). 
 
De distributionskanaler som väljs måste reflektera målgruppens köpbeteende och tillåta 
största möjliga tillgänglighet av produkten på marknaden. Beslutet om distributionskanaler är 
därför beroende på de beslut som tagits gällande reklam och produktkampanjer och skall, 
tillsammans med prissättning och produktfördelar, variera i förhållande till med vilken 
hastighet marknaden växer. Kvaliteten på distributionen hjälper, eller stjälper, också den 
tänkta produktplaceringen. Distributionsföretagens möjlighet att ge bra kundservice är också 
det en viktig aspekt när det handlar om placeringen av produkten på marknaden. Pga. detta 
påverkar hur mycket resurser man investerar i distributionen hur väl den nylanserade 
produkten kommer lyckas på marknaden (Hart & Tzokas, 2000). 
 
Studier som gjorts visar att desto mer innovativ en produkt varit desto bättre har servicen efter 
köp varit. Det har också visats att de flesta företag som har hög marknadsandel och 
säljavkastning också har bättre kundservice än andra företag, dock visar inte dessa studier på 
att kundservicen är direkt knuten till distributionen (Hart & Tzokas, 2000).  
 
Innan själva produkten lanseras kan det också vara bra att göra olika tester, där betatest är det 
vanligaste. Det är bra för att kunna utvärdera produktens funktionalitet, vilken träning och 
support som behövs, vilka distributionskanaler som fungerar bäst och hur dokumentation skall 
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ske. Hoppar man över detta steg är chansen att misslyckas betydligt större. För att kunna 
genomföra ett sådant test krävs bra förberedelser så att man kan följa produkten på ett bra sätt 
och se hur den skulle göra sig på marknaden. En annan viktig aspekt är givetvis att hitta 
kunder som vill delta i testet och som är bra testkandidater, dvs. företag som kommer använda 
produkten flitigt och på flera olika sätt och som sedan är villiga att dela med sig av den här 
informationen och stå som referenser i framtiden (Soni & Cohen, 2004). 
 

3.4.6 Förhållanden mellan de olika lanseringselementen 
 
Det finns en hel del studier som har undersökt vilka förhållanden som råder mellan de olika 
elementen i en produktlansering. En studie som tas upp av Hart och Tzokas (2000) fann tre 
olika strategier för att äntra en marknad. Den första är en aggressiv strategi vilken innefattar 
stora spenderingar på säljstyrkan, reklam och kampanjer kombinerat med nya 
distributionskanaler, låga priser och låg relativ produktkvalitet. Den andra strategin innebar en 
bred produktlinje med en bred fokus på olika typer av målgrupper och stort antal kunder man 
ville nå ut till. Den tredje strategin innefattade höga prisnivåer kombinerat med hög kvalitet 
på både produkt och kundservice. När dessa strategier sågs i förhållande till hur väl produkten 
lyckades på marknaden så visade studien att den andra strategin var den som gav flest lyckade 
produktlanseringar. I samma studie fann man också att banbrytande företag äntrar marknader 
med bredare produktutbud, större distributionsnätverk, högre nivå på kundservicen, högre 
produktkvalitet och större produktionskapacitet än tidiga eller sena efterföljare. De tidiga 
efterföljarna spenderar mindre på marknadsföring än de andra två grupperna, har sämre 
kvalitet på sina produkter och färre erbjudanden om kundservice än de banbrytande företagen. 
De sena efterföljarna visar inte tecken på någon klar strategi. När man tittade på vilken av 
dessa grupper som lyckades bäst med sina produktlanseringar visade det sig att den 
banbrytande strategin hade störst påverkan på hur stor marknadsandel företaget lyckades få. 
Studier som denna förstärker det faktum att de olika elementen i en marknadsplan måste 
fungera i symbios för att man skall få ut så mycket som möjligt från den och att produkten 
som sådan inte ensam avgör produktens framgång på marknaden (Hart & Tzokas, 2000; Chiu 
et al, 2006; Soni & Cohen, 2004). 
 
Den studie som Hart och Tzokas (2000) utförde själva visade att de produkter som lanseras på 
en växande marknad beror främst på tre faktorer som är avgörande för om produkten lyckas 
eller ej; produktfördelar, intensiteten hos säljstyrkan och distributionsutgifter. Detta visar på 
att man inte enbart skall fokusera på produktfördelar då det är andra faktorer som också avgör 
om produkten lyckas (Calantone & Di Benedetto, 2007). Samma studie visade också att 
produktfördelar är en viktig faktor då en produkt lanseras på en mogen marknad. Men bara 
produktfördelar är inte avgörande och insatsen från säljstyrkan måste förbli hög för att stödja 
produkten på en marknad med hög konkurrens och precis som när en produkt lanseras på en 
växande marknad så är distributionen en viktig faktor då en produkt lanseras på en mogen 
marknad (Hart & Tzokas, 2000). 
 
Studien visar också att på en mogen marknad är det också viktigt med olika 
produktkampanjer samt att man behåller ett högt pris på produkten. Hart och Tzokas (2000) 
medger att ett bibehållet högt pris går emot vad de flesta böcker säger om ämnet men att detta 
istället visar på de förändringar som sker på marknaden och att det som tidigare sagts inte 
längre stämmer. Till exempel så har mogna marknader blivit mer fragmenterade och 
segmentering baserad på produktdifferentiering har blivit ett vanligare sätt att konkurrera på 
till skillnad mot tidigare då produkter på mogna marknader var mer homogena. Detta ger 
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också skäl för att behålla en hög prisnivå. En annan avgörande faktor för produktlansering på 
mogna marknader är hur mycket företaget spenderar på marknadskampanjer. Dessa 
kampanjer har som uppgift att uppmuntra produkttester, motivera kunderna att byta från deras 
nuvarande produkter samt att förstärka de produktfördelar som den redan uppfattas ha på 
marknaden (Hart & Tzokas, 2000). 
 
Hart och Tzokas (2000) tar även upp det faktum att resultaten från deras studie skiljer sig 
något från det vanliga synsätten på produktlansering. De flesta böcker hävdar att man vid 
lanserande av en produkt på en växande marknad skall ha höga priser, många produktfördelar, 
begränsad distribution och höga utgifter för marknadsföring för att produkten skall lyckas på 
marknaden. Då man introducerar en produkt på en mogen marknad skall man istället fokusera 
på att konkurrera med låga priser och stor distribution. Detta skiljer sig en del mot de resultat 
de fick i sin studie. Det finns också studier där resultaten visat att hög prissättning lämpar sig 
bättre vid småskalig lansering och inte vid storskaliga. Tidigare studier har också visat att 
desto mer innovativ produkten är, desto mer kundservice krävs för att stödja produkten och är 
således en viktig del av en produktstrategi. Hart och Tzokas (2000) och Calantone och Di 
Benedetto (2007) drar slutsatsen att oavsett vilken typ av marknad man lanserar sin produkt 
på så är det viktigt att ta hänsyn till alla delar av marknadsplanen då ingen del av 
marknadsplanen ensam är avgörande för om produkten lyckas på marknaden eller ej. Istället 
är det alla delar tillsammans som skall vara koordinerade och jobba i symbios och stödja den 
strategiska lanseringsplanen för att produkten skall lyckas. Som företagare bör man även 
överväga vilken typ av prissättning på en ny produkt som verkligen är det bästa alternativet. 
Priset spelar en stor roll och ett högt pris kan förstärka det innovativa intrycket av produkten 
och skapa ett värde sett ur kundens perspektiv. Det är dessutom inte bara att välja en 
prisstrategi helt på måfå utan prisstrategin skall vara grundad på andra strategiska och taktiska 
beslut samt produktens antagna fördelar (Hart & Tzokas, 2000; Calantone & Di Benedetto 
2007).  
 
Det är också ett intressant faktum att studier har visat att det skiljer sig mellan stora och små 
företag vad gäller produktlansering och framgången av densamma. Den studie som gjorts av 
Ledwith och O’Dwyer (2008) visar på signifikant skillnad i utövandet och framgång av 
produktlansering. Stora företag visade i studien större tecken på framgång, både gällande 
produkten och organisatoriskt, sett i termer av marknadsnivå och finansiella måttstockar. De 
stora firmorna visade också större professionalism gällande lansering av nya produkter; de var 
bättre på både marknadstester och lanseringstaktiker. Samma studie visar också ett starkt 
samband mellan organisatorisk framgång, produktlanseringsframgång och professionalism av 
produktlansering. I små firmor var marknadsorientering starkt relaterat till den nya produktens 
framgång på marknaden och till hur bra företaget var på att lansera produkten. Studien av 
Ledwith och O’Dwyer (2008) visade också att marknadstester, lanseringsbudgetering, 
lanseringsstrategi och lanseringstaktik alla var starkt relaterade till produktens och företagets 
framgång på marknaden. Detta innebär således att genom att förbättra dessa fyra faktorer så 
bör de små företagen öka framgången för sina nya produkter på marknaden. Ledwith och 
O’Dwyer (2008) fann dock inget signifikant samband mellan produktfördelar och 
produktframgång för nya produkter på marknaden. Istället visar studien snarare att små firmor 
som utvecklar unika, innovativa och överlägsna produkter tenderar att uppleva dåliga 
finansiella resultat. Samtidigt visades att konkurrensorientering har ett starkare samband till 
ny produktframgång än både kundorientering och interfunktionell koordination inom 
företaget. Ledwith och O’Dwyer (2008) föreslår således att små firmor måste förstå vilka 
faktorer som är hoplänkade med framgång för en ny produkt och skall fokusera på finansiella 
och organisatoriska utkomster från deras produktutvecklingsprocess. Samtidigt är 
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marknadsorientering kritisk för framgång och små firmor måste förstå både konkurrenter och 
kunder så att de kan utveckla nya produkter som verkligen tillfredsställer sina kunders behov.  
 
Efter att produkten lanserats är det alltid bra att göra en analys över lanseringen för att på så 
sätt lära sig inför framtida lanseringar. Man tittar då på om lanseringen var lyckad eller ej och 
vilka faktorer som påverkade/orsakade resultatet. Man ser också på hur man lyckades 
gentemot de mål som ställdes upp innan lanseringen skedde. Man kan mäta sitt resultat inom 
flera områden så som finansiella (t.ex. säljvolym, marginaler, investering, produktkostnad, 
pris, avkastning på investering), tidsaspekter och distribution (hur fungerade kanalerna). Det 
är viktigt att inkludera flera olika parter i utvärderingen, t.ex. marknadsavdelning, 
leverantörer, distributörer, produktionsavdelning och högre chefer, för att på så sätt få ett 
interfunktionellt perspektiv på hur lanseringen gick (Soni & Cohen, 2004).  
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4. Kartläggning av marknaden för datainsamlingsmetoder 
 
Följande avsnitt är en kartläggning av marknaden för de olika datainsamlingsmetoder som är 

vanligast och används flitigast på dagens marknad. Kartläggningen beskriver de olika 

verksamhetsverktyg som idag används av undersökningsföretag. För varje metod beskrivs 

tillvägagångssätt samt för- och nackdelar med metoden. Avsnittet berör inte vilka metoder 

som har använts i mitt arbete utan bara vilka metoder som finns på marknaden och har 

således inget samband med Kapitel 2. Ansats och Metod. 

 

4.1 Datainsamlingsmetoder 
 
Det finns i dagsläget ett flertal metoder som används för datainsamling. De olika metoderna 
delas in i två kategorier, kvalitativa och kvantitativa. Kvalitativa metoder innebär att man 
samlar information från ett fåtal källor men mängden information som samlas in från varje 
källa är stor och frågor som besvaras är djupa frågor för att identifiera exempelvis attityd och 
känslor hos personerna. Kvantitativa metoder innebär att man samlar information från många 
källor så att informationen blir mer statistiskt hållbar. Mängden information/källa är dock inte 
lika stor som vid kvantitativa metoder och frågorna är inte lika djupgående (Tradewell).  
 
När man väljer vilken metod man skall använda sig av är det flera saker som har betydelse, 
t.ex. frågornas karaktär, antalet frågor, populationen man avser undersöka samt vilka 
ekonomiska och tidsmässiga begränsningar som finns. Enligt SCB (2007) så är de vanligaste 
metoderna postenkät, telefonintervjuer och besöksintervjuer. De säger samtidigt att 
webbenkät, framförallt i kombination med postenkät, blir allt vanligare. I dagsläget kan dock 
sägas att webbenkät är den vanligaste metoden (Tradewell). Vad gäller priset så är 
webbenkäter och postenkäter de billigaste medan besöksintervjuer är den dyraste metoden 
(SCB, 2007). 
 
Varje metod innehåller olika moment som tar olika lång tid beroende på vilken metod man 
använder sig av. Vid tillgång till stora personella resurser kan telefonintervjuer vara det 
alternativ där själva datainsamlingen går snabbast. Har anbudsgivaren å andra sidan små 
personella resurser kan det ta betydligt längre tid än vid andra metoder. Därav kräver 
undersökningar med stora urval en viss planeringstid för att boka upp och utbilda tillräckligt 
med personal. Ser man på exempelvis på post- och webbenkäter så kan dessa startas med 
betydligt kortare varsel. Däremot kan själva datainsamlingsperioden bli längre då det ofta 
krävs påminnelser innan man nått en tillräcklig svarsfrekvens. Det skall dock sägas att 
postenkäter oftast har lägre svarsfrekvens än webbenkäter. Gällande besökundersökningar är 
både planeringsmomentet och datainsamlingen tidskrävande moment i undersökningen (SCB, 
2007). 
 
Att webbenkäter idag är den vanligaste metoden för att göra kundundersökningar råder det 
ingen tvekan om. Det finns dock en hel del andra metoder att använda sig av och alla är 
användbara i olika situationer och alla har sina respektive fördelar och nackdelar. Så bara för 
att webbenkäter är den vanligaste metoden betyder det inte att det alltid är den bästa, det beror 
helt på vad kunden vill ha ut från undersökningen. 
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4.2 Kvalitativa metoder 
 
De kvalitativa metoder som idag används är fokusgrupper, djupintervjuer och panelgrupper. 
Kvalitativa metoder lämpar sig bäst då man söker djupare insikt och förståelse i t.ex. ett 
problemområde eller ett konsumentbeteende. Dessa metoder ger möjligheten att mäta sådant 
som annars är svårt att kvantifiera, t.ex. attityder, värderingar, känslor och beteenden. 
Kontakten med de personer som intervjuas är längre och djupare än vid kvantitativa 
undersökningar och dialogen är öppen och flexibel. Detta ger bra förutsättningar för att få svar 
på frågor som hur och varför, vilket i slutändan ger en djup information om ämnet i fråga 
(Tradewell). 
 

4.2.1 Fokusgrupp/Panelgrupp och Djupintervjuer/Besöksintervjuer 
 
En fokusgrupp innebär att man samlar ett begränsat antal människor som sedan får dela med 
sig av sina åsikter kring ett visst ämne. Vad man är ute efter är deras attityder, känslor, 
värderingar och föreställningar kring ämnet, saker som annars är väldigt svårt att mäta. 
Genom att samla ihop en fokusgrupp och skapa diskussioner får man väldigt mycket 
information på kort tid. Gör man det på rätt sätt och ser till att förutsättningarna är de rätta får 
man naturliga, ärliga och grundliga svar. Dessutom blir deltagarna ofta väldigt engagerade 
vilket kan generera djupa och oväntade insikter (Tradewell).  
 
Vid undersökningar är det vanligt att man använder strukturerade fokusgrupper vilket innebär 
att en moderator styr frågorna och jobbar efter en förutbestämd diskussionsguide. Fördelen 
med detta är att många frågor besvaras och man får höra alla perspektiv. Dessutom ser 
moderatorn till så att deltagarna håller sig till ämnet och om de rör sig från ämnet så styr 
moderatorn tillbaka diskussionen på rätt spår. Moderatorns roll i fokusgruppen är avgörande 
för att resultatet skall bli optimalt. Moderatorn jobbar aktivt med att föra diskussionen framåt, 
lyssna och leda diskussionen åt rätt håll så att diskussionsguiden följs. Det är viktigt att 
moderatorn lyckas skapa en produktiv dynamik mellan deltagarna så att materialet från 
diskussionen blir användbart i nästa skede då resultatet skall sammanställas och uppföljning 
skall ske. Det är viktigt att dynamiken bland deltagarna är rätt för att man skall få ut så 
mycket som möjligt av diskussionen. Målet är att ha mellan sex och åtta deltagare i varje 
grupp och de kan t.ex. vara representanter för en speciell målgrupp (Tradewell).  
 
Varje fokusgrupp tar ca två timmar och för att man skall kunna se och bekräfta olika mönster 
i undersökningen krävs oftast 2-3 fokusgrupper. De två sista stegen är analys och 

rekommendationer och rapport. En noggrann analys av resultatet är av största vikt för att 
kunna komma med användbara och givande rekommendationer (Tradewell).  
 
När en fokusgrupp används så väljs, som sagts tidigare, nya deltagare för varje grupp och 
undersökning. Panelgrupp skiljer sig från fokusgrupp i det avseendet att man har man en klar 
panel med personer som används för varje undersökning (Tradewell).    
 
Vid kvalitativa djupintervjuer genomförs ett begränsat antal intervjuer för att få en djupare 
kunskap om t.ex. ett speciellt problemområde, konsumentbeteende eller människors åsikter 
och inställningar inom ett visst ämne. Precis som vid fokusgrupper är man ute efter att mäta 
sådant som annars kan vara svårt att mäta. Kontakten med varje person är en öppen och 
anpassbar dialog mellan intervjuaren och intervjupersonen. Resultatet av detta blir en djup 
och koncentrerad information (Tradewell).   
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Personen som genomför intervjun måste vara påläst och insatt i det aktuella ämnet för att 
intervjun skall bli så bra som möjligt. Personerna som intervjuas är oftast väldigt kunniga 
inom ämnet och miljön som intervjun utförs i måste därför vara stimulerande för de som 
intervjuas. Intervjuerna utförs oftast av en eller två representanter, och de varar normalt i 1-2 
timmar. Intervjuerna genomförs oftast på personens arbetsplats, men kan även ske på andra 
utvalda platser eller över telefon om det krävs. För att man skall kunna urskilja och bekräfta 
ett mönster i en undersökning krävs det mellan tio och femton intervjuer (Tradewell).  
 
Besöksintervju är en annan version av en djupintervju. Processen innan och efter själva 
utförandet av intervjuerna är desamma för båda metoderna, vad som skiljer dem åt är platsen 
intervjun utförs på. En djupintervju utförs, som skrevs tidigare, ofta på kontoret eller annan 
avtalad plats. En besöksintervju däremot används i stort sett bara till individ- och 
hushållsundersökningar och då sker intervjuerna oftast i uppgiftslämnarens hem (Tradewell). 
 
Genom att använda sig av en fokusgrupp/panelgrupp eller djupintervju, som är kvalitativa 
metoder, får företaget möjligheten att samla in mycket information på lite tid. Genom en väl 
genomförd fokusgrupp eller panelgrupp där gruppmedlemmarna utbyter åsikter och svarar på 
alla frågor så kan företaget få mycket användbar information och svar på flertalet 
frågeställningar. Det faktum att det är en dialog och diskussion mellan de olika deltagarna 
medför att den här metoden kan ge många nya idéer och infallsvinklar som kan vara 
användbara för företaget. Svarsfrekvensen bland gruppdeltagarna är hög då man sitter i en 
grupp och alla deltagarna får möjlighet att dela med sig av sina tankar och åsikter. En annan 
fördel är att man med denna metod kan styra urvalet på ett mycket bra sätt. Det medför att 
företaget kan välja de personer man känner är bäst för ändamålet, t.ex. personer ur en speciell 
målgrupp. På så sätt får man höra de åsikter som företaget anser vara viktigast och 
informationen blir mer användbar för företaget (Tradewell).  
 
Samma sak gäller för en djupintervju där man också kan styra urvalet på ett bra sätt och där 
svarsfrekvensen är hög för de som man söker för djupintervjuer. Det man inte får i en 
djupintervju jämfört med en fokusgrupp är diskussionen och dialogen mellan de olika 
deltagarna. Vad man däremot får i gengäld är att kunna föra en personlig dialog med 
intervjupersonen vilket gör att det är lätt att utveckla frågorna, ställa följdfrågor och få svar på 
frågor som hur och varför (Tradewell). 
 
Vad gäller besöksintervjuer så är det, enligt SCB (2007), en fördel med en intervjuare då det 
underlättar kvalitetskontrollen. Den största fördelen med metoden, precis som med 
djupintervjuer, är att man kan genomföra längre intervjuer med många eller mycket komplexa 
frågor. Det faktum att man är hemma hos uppgiftslämnaren kan också underlätta 
kvalitetskontrollen. Besöksintervjuer är även en bra metod för att minimera bortfall. 
 
Om man ser till de nackdelar som finns så är priset en av dem. Metoderna kräver mycket 
resurser från undersökningsföretagets sida vilket gör att köparen kan blir tvingad att använda 
sig av en annan metod om de inte har råd. En annan nackdel är mätsäkerheten sett rent 
statistiskt. Eftersom en fokusgrupp skall bestå av 6-8 personer för att man skall få ut så 
mycket information som möjligt så får man bara möjlighet att prata med en liten del av 
exempelvis en hel målgrupp. Samma sak gäller för djupintervjuer; de tar mycket tid och 
resurser vilket medför att man inte kan göra speciellt många djupintervjuer och därför inte nå 
en stor del av exempelvis den målgrupp man är intresserad av. På grund av detta kan inte 
företaget veta om de åsikter de får är representativa för hela målgruppen och kan därför inte 
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göra någon statistisk säkerställning av hur hela målgruppen tycker i de frågor som tas upp. En 
nackdel med besöksintervjuer och djupintervjuer är också att uppgiftslämnaren lätt kan 
påverkas av intervjuaren och orsaka intervjuarfel. Det är ofta svårt för uppgiftslämnaren att 
lämna ärliga svar på känsliga frågor inför en främmande person. Detta är, enligt SCB (2007), 
ett välkänt fenomen och brukar i facklitteraturen kallas social desirability bias (intervjuarfel). 
Detta får till följd att svaren inte blir lika ärliga och inte lika objektiva som vid exempelvis en 
webbenkät (SCB, 2007). 
 

4.3 Kvantitativa metoder 
 
Kvantitativa metoder används oftast för att kvantifiera, fastställa eller presentera hypoteser. 
Själva processen består av planerad, strukturerad och systematisk insamling av 
marknadsinformation med syfte att ta fram underlag för strategiska affärsbeslut. De 
frågeformulär som används är strukturerade och intervjun är låst till frågor som bestämts i 
förväg. Desto fler intervjuer som utförs desto säkrare blir resultatet rent statistiskt sett. Den 
statistik som man får fram genom att använda sig av kvantitativa metoder utgör oftast en 
mycket viktig del av företagens informationssamling och är mycket användbar vid 
beslutsfattande av olika slag (Tradewell).  

4.3.1 Telefonintervjuer och På platsen intervjuer (Face to face) 
 
Telefonintervjuer används framförallt vid kvantitativa undersökningar men kan, om det är 
nödvändigt, även användas vid djupintervjuer. Detta är dock sällan och i det här avsnittet 
fokuseras på telefonintervjuer som en kvantitativ metod. Telefonintervjuer görs, som namnet 
antyder, över telefon och frågorna som ställs och deras inbördes ordning är bestämda i förväg 
(Tradewell). 
 
På platsen intervjuer innebär att intervjun görs öga mot öga med intervjupersonen. Platserna 
för intervjun varierar och kan t.ex. vara en busshållplats eller utanför en affär. Fördelen med 
detta är att man träffar målgruppen i dess rätta miljö vilket medför att den här typen av 
intervjuer lämpar sig mycket väl då uppdragsgivaren vill komma i kontakt med en specifik 
målgrupp eller undersöka något i en specifik miljö. Urvalet är mycket viktigt och därför sker 
det en noggrann genomgång gällande population, urvalets storlek och undersökningens 
variabler. Vid en på platsen intervju är samtliga frågor och dess inbördes ordning 
specificerade i förväg (Tradewell).  
 
Gällande fördelar och nackdelar är telefonintervjuer och på platsen intervjuer relativt lika. 
Båda metoderna har en hög svarsfrekvens vilket innebär att det är många bland de utvalda 
intervjupersonerna som svarar på intervjuerna. På så sätt får man in information från en stor 
del av de personer som tillhör exempelvis en speciell målgrupp. Därmed blir också det 
slutgiltiga resultatet mer statistiskt säkert vilket är en stor fördel. Med dessa metoder kan man 
också styra urvalet på ett bra sätt så att man når de personer som är intressanta att få 
information från, sett ur företagets synvinkel (SCB, 2007). Andra fördelar med 
telefonintervjuer är enligt SCB (2007) att det inte krävs läskunnighet av den svarande då 
intervjuaren läser alla frågor, att intervjuaren kan motivera uppgiftslämnaren att delta och på 
så sätt öka svarsfrekvensen och att uppgiftslämnandet underlättas eftersom intervjuaren 
navigerar genom frågeblanketten och då kan hjälpa till med nödvändiga förtydliganden.  
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Ser man till de negativa sidorna hos telefonintervjuer och på plats intervjuer så tar det mycket 
tid och resurser från företagets sida att utföra alla intervjuer då det krävs personer som ringer 
eller är ute i fältet. Tidsåtgången kan dock minskas genom att ha stora personella resurser 
vilket resulterar i att det går snabbare att genomför alla intervjuer (SCB, 2007). Intervjuerna i 
sig är korta men det faktum att respondenten inte själv kan välja när intervjun skall 
genomföras gör att det mycket väl kan störa respondenten. Eftersom det är en kvantitativ 
metod och frågorna är korta blir det inte speciellt mycket information från en respondent i 
förhållande till hur mycket tid företaget lägger ner. Det faktum att intervjuerna utförs av en 
verklig person gör att personen som intervjuas känner sig mindre anonym och lätt påverkas av 
detta och av intervjuaren, s.k. intervjuarfel. Detta får till följd att svaren inte blir lika ärliga 
och inte lika objektiva som vid exempelvis en webbenkät. Som sagt så kräver de båda 
metoderna mycket resurser från företagets sida och kostar därför mycket. Dessutom måste alla 
svar och all information som fåtts genom intervjuerna sammanställas manuellt vilket också tar 
tid. Enligt SCB (2007) är en annan nackdel det ökade användandet av mobiltelefoner vilket 
medför att det blir svårare att få tag på telefonnummer till uppgiftslämnarna. Det blir då både 
svårare och dyrare för anbudsgivaren att genomföra undersökningen. För att undvika detta bör 
man, enligt SCB (2007), vid val av telefonintervjuer som metod bestämma en ambitionsnivå 
när det gäller att hitta telefonnummer till utvalda personer (nummer kan dock i många fall fås 
av företaget som beställer undersökningen) och hur många gånger man högst skall söka 
uppgiftslämnare som inte påträffats vid första kontaktförsöket.  
 

4.3.2 Webbenkäter 
 
Webbenkäter har utvecklats till att idag vara den vanligaste metoden på marknaden och 
lämpar sig särskilt bra för undersökningar då uppdragsgivaren vill kunna visa bild och layout 
för respondenterna. Exempel på användningsområden för webbenkäter är utformning av och 
kännedom om informationsmaterial och reklamkampanjer. Precis som tidigare är frågorna 
och deras inbördes ordning bestämda i förväg och syftet med enkäten förklaras antingen i det 
e-postmeddelande som skickas ut eller i inledningen av undersökningen då man klickat sig 
vidare vis en given länk (Tradewell). Enligt SCB (2007) är det ofta nödvändigt med att 
kombinera webbenkät med pappersenkät så att uppgiftslämnaren själv kan välja hur han/hon 
vill svara. Har man bara webbenkät som insamlingsmetod bör de utvalda informeras om 
undersökningen i ett brev. 
 
Vid en webbenkät krävs det e-postadresser för att kunna utföra en undersökning och dessa fås 
antingen genom ett register med e-postadresser eller genom att rekrytera respondenterna via 
telefon. Det kan också vara så att företaget som beställer undersökningen har e-postadresser 
som de ger till undersökningsföretaget. Vanligt vid webbenkäter är att svarsfrekvensen efter 
ett första utskick är för låg och man måste då skicka ut påminnelser. Detta görs via nya e-
postmeddelanden. I de fall där påminnelser inte räcker för att få den efterfrågade 
svarsfrekvensen så är ett alternativ att lägga till fler namn på listan över personer som kan 
delta i undersökningen. Då detta görs måste man dock se till så att de nya personerna tillhör 
samma målgrupp som de tidigare så att inga avvikelser uppkommer på grund av tillägget 
(Tradewell). 
 
Till fördelarna hör att det är en metod som tar lite tid både för respondenten och för företaget. 
Respondenten fyller snabbt i enkäten eller svarar på de korta intervjufrågorna när det passar 
dem samtidigt som företaget kan jobba på som vanligt medan de väntar på att svarstiden skall 
gå ut. Dessutom sker resultatsammanställningen oftast via en databas vilket också gör att 
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företaget inte behöver ödsla en massa tid på att sammanställa resultaten manuellt då detta sker 
automatiskt. En annan fördel, enligt SCB (2007), med webbenkäter är det faktum att den 
hjälper uppgiftslämnaren navigera i enkäten samtidigt som vissa logiska kontroller av svaren 
blir möjliga. Vid användning av webbenkäter är det också relativt enkelt att uppnå den 
svarsfrekvens köparen efterfrågar. Eftersom personen i fråga är anonym och inte påverkas av 
en intervjuperson så blir också svaren därefter, dvs. mer objektiva och ärliga vilket leder till 
bättre resultat. Sett till kostanden så är den för webbenkäter låg och är, tillsammans med 
postenkäter, det billigaste alternativet jämfört med de andra metoderna som tagits upp i 
arbetet.  
 
En nackdel med webbenkäter är, enligt SCB (2007), att webben inte är ett etablerat verktyg 
för informationsinsamling. Trots att datortätheten är hög i Sverige så finns det fortfarande 
många som inte har tillgång till eller tillräckliga kunskaper om datorer. Detta kan dock 
undvikas genom att, som nämndes tidigare, kombinera webbenkät och postenkät vilket ger 
uppgiftslämnaren möjlighet att välja hur han/hon vill svara (SCB, 2007). Utöver det så är det 
viktigt att ta upp den tekniska aspekten vid användning av webbenkäter. Eftersom man vid 
denna metod använder sig av teknik så finns alltid risken för att det blir tekniska problem. 
Trots att tekniken är vad som gjort denna metod möjlig så kan man inte bortse från risken att 
tekniken kan svika. Detta är dock ingen stor risk och därför bör man inte lägga alltför stor vikt 
vid detta då man väljer metod.  
 

4.3.3 Postenkäter 
 
En postenkät innebär att enkäten skickas via posten och därför krävs adresser till 
respondenterna för att de skall kunna delta och adresserna fås genom olika register eller om 
företaget som beställer undersökningen redan har tillgång till adresserna så fås de enklast av 
företaget. Det kan t.ex. vara allmänna register över personer i Sverige eller ett specifikt 
företagsregister som uppdragsgivaren har tillgång till. När uppbyggnaden av enkäten är färdig 
skickas brev ut till respondenterna. Brevet som skickas ut innehåller ett introduktionsbrev 
som förklarar syftet med undersökningen samt hur de ska gå tillväga, enkäten och ett 
svarsbrev. I de fall då svarsfrekvensen är låg och respondenterna behöver påminnas sker detta 
antingen genom telefonsamtal eller genom ytterligare ett brev (Tradewell).  
 
Fördelen med den här metoden är att det går snabbt för respondenten att svara på enkäten och 
han/hon kan göra det när det passar honom/henne och behöver inte anpassa sig efter företaget. 
Dessutom är personen anonym och blir inte påverkad av en intervjuare, något som vanligtvis 
medför mer ärliga och objektiva svar. En annan fördel, om enkäten är lång och innehåller 
mycket text och många svarsalternativ, är att uppgiftslämnaren kan se enkäten i sin helhet. 
(SCB, 2007) 
 
Postenkäter har också nackdelar jämfört med de andra metoderna. Till att börja med tar den 
här metoden mycket tid för företaget. Trots att det är en enkät, vilket innebär att företaget inte 
behöver personer för att genomföra intervjuer, så krävs det folk som ska sitta och göra i 
ordning och skicka ut alla brev. Därtill måste resultatsammanställningen göras manuellt vilket 
också tar tid och resurser från undersökningsföretagets sida. På grund av detta så blir 
mängden information som man får in liten i förhållande till hur mycket tid företaget lägger 
ner på undersökningen. Enligt SCB (2007) är svarsfrekvensen på den här typen av 
undersökningar ofta låg. Detta kan lösas med påminnelser men det tar mer tid och resurser för 
anbudsgivaren. En annan stor nackdel med postenkäter är att man inte vet vem det är som 



 
 

- 32 -  

svarar; det kan likaväl vara mannen i familjen som svarar på enkäten trots att den var 
adresserad till frun. Detta är speciellt vanligt då det råder språksvårigheter. Detta kan även 
vara ett problem vid webbenkäter om fler personer har tillgång till samma e-postkonto. Detta 
är dock inte alls lika vanligt och sker inte i lika stor utsträckning som vid postenkäter (SCB, 
2007).  
 
Precis som vid webbenkäter behöver du adresser (postadresser istället för e-postadresser) till 
respondenterna. Detta medför att det är svårt att kontrollera urvalet på ett bra sätt då man som 
företag kanske inte har tillgång till tillräckligt många adresser inom en speciell målgrupp för 
att kunna genomföra en undersökning som ger användbara resultat (SCB, 2007). 
 

4.3.4 Övriga metoder 
 
Några övriga metoder som tas upp av SCB (2007) är Touch Tone Data Entry (TDE), 
dagboksundersökningar och observationer. TDE liknar CSS och innebär att uppgiftslämnaren 
svarar på frågor via telefonens knappsats till en telefondator. Frågorna är förutbestämda som 
på en blankett och uppgifterna kan lämnas när som helst på dygnet. Tekniken bör dock endast 
användas i undersökningar med högst fem till tio variabler.  En dagboksundersökning innebär 
att respondenten helt enkelt för dagbok över sina inköp och metoden lämpar sig därför väl för 
frågor som rör dagliga inköp, dagliga resor och liknande aktiviteter. Denna metod har ofta 
stort bortfall och ju längre bokföringsperioden är desto större blir risken att uppgiftslämnaren 
inte tar med allt i sin redovisning, s.k. underrapportering. Observationer kan användas vid 
olika slags mätningar eller då man vill registrera olika beteenden, t.ex. lydnad av trafikregler. 
Denna metod kräver dock mycket noggranna instruktioner och observationsfel är vanliga 
(SCB, 2007). 
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5. CSS – Cellphone Survey System 
 
I följande avsnitt beskrivs Tradewells nyutvecklade metod Cellphone Survey System – CSS. 

Tillvägagångssättet vid användande av metoden beskrivs, metodens egenskaper beskrivs och 

utvärderas och anges som för- eller nackdelar för metoden.  

  
CSS är en ny undersökningsmetod som Tradewell själva har kommit på och utvecklat. Många 
företag har idag ett behov av att följa försäljning, konsulttjänster, leveranser, serviceinsatser, 
installationer etc. Detta kan dock vara svårt när volymerna och antalet transaktioner är stora 
och det ekonomiska utrymmet för uppföljnings- och mät system är begränsat. Det är då CSS 
kommer in i bilden med sitt nytänkande vad gäller själva utförandet av enkäterna/intervjuerna 
och framförallt vad gäller priset för en undersökning (Tradewell).  
  
I de tidigare metoderna finns det bara ett sätt att utföra själva undersökningen på; antingen 
skickar man ut en webbenkät, ringer upp, gör intervju på platsen etc. beroende på vilken 
metod man väljer. För att nå respondenterna då man använder sig av CSS finns dock olika 
alternativ. Några exempel tas upp nedan (Tradewell). 
 
Det ena alternativet är att dela ut ett vykort till kunden vid köp/leverans. På vykortets 
framsida kan man, förslagsvis, annonsera för en tävling om en resa eller liknande som man 
kan vinna om man deltar i kundundersökningen. Utlottningen av resan fungerar då som ett 
incitament för att få så många kunder som möjligt att delta i undersökningen. På baksidan av 
vykortet finns det en text som förklarar undersökningens syfte och upplägg. Där finns också 
ett telefonnummer som är unikt för varje enskild enhet (t.ex. butik eller varuhus) och en 
webbadress. Kunden kan då välja att antingen gå in via webbadressen och svara på en 
webbenkät och fylla i enhetens nummerkod för identifiering eller ringa numret på baksidan 
och låta sig intervjuas. Intervjun är interaktiv och sker direkt när kunden ringer in. Rösten 
som ställer frågorna är en professionell speakerröst eller exempelvis en nyckelperson på 
företaget. Webbenkäten fylls i som vanligt och skickas in. Vid telefonintervjun använder man 
sig av telefonens tangenter för att svara på frågorna. Vid uppringning finns det även möjlighet 
till frisvar. Dessa spelas då in som ett röstmeddelande och omvandlas sedan till en ljudfil 
(Tradewell). 
 
Det andra alternativet är att man får kundens mobiltelefonnummer vid köp/leverans av varan. 
Kunden får senare ett sms som beskriver undersökningens syfte, upplägg samt förklarar 
vinsten (resan). Kunden kan sedan ringa upp ett nummer som finns i det sms som skickades 
ut, eller så bestäms en tid då kunden rings upp av systemet. Uppringningen är automatiskt 
styrd och sker genom systemet, det är alltså ingen person som sitter och ringer manuellt, och 
intervjun sker på samma sätt som beskrevs ovan. Eftersom de telefonintervjuer som utförs är 
automatiska är frågorna och dess inbördes ordning bestämda i förväg. Detsamma gäller för 
webbenkäten om uppdragsgivaren väljer det alternativet. Eftersom respondenten själv går in 
på webbsidan så behöver inte uppdragsgivaren ha tillgång till kundernas e-postadresser för att 
genomföra enkäten. CSS lämpar sig mycket väl för korta intervjuer med 5-10 frågor samt ett 
eventuellt frisvar. Det är således en kvantitativ metod och ger inte lika djupgående 
information som en kvalitativ (Tradewell). 
 
Ett annat alternativ är att använda sig av en roll-up. Företaget som köpt undersökningen sätter 
då upp en roll-up i butiken eller varuhuset med information om undersökningen och priset 
som respondenten kan vinna om han/hon deltar i undersökningen. Företaget slipper då trycka 
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upp vykort eller samla in information från kunderna. Istället ser kunderna informationen om 
undersökningen på roll-up:en och ringer in det nummer som står angivet. Intervjuerna 
genomförs då med telefon på samma sätt som ovan (Tradewell). 
 
Direkt när en intervju har genomförts, oavsett per telefon eller webb, så går svaren direkt in i 
Tradewells egna webbaserade verktyg IMPULS där resultaten uppdateras minut för minut. På 
det viset har uppdragsgivaren möjlighet att följa resultatet av undersökningen i realtid. Det 
företag som köpt undersökningen får ett speciellt log in och lösenord som berättigar dem att 
se resultaten från just deras undersökning. Både log in och lösenord kan sedan delas ut till 
personer på företaget så att alla som måste ha tillgång resultaten från undersökningen får det. 
Med IMPULS kan man även bryta ner resultatet i många olika kategorier och undergrupper. 
Uppdragsgivaren kan genom IMPULS se totalresultat, delresultat, trender, jämförelser och 
differenser mellan olika undergrupper och på så sätt analysera resultatet för perfekt kontroll 
och överblick och kan då dra slutsatser utifrån det. Undergrupper som kan skapas i IMPULS 
är t.ex. kundkategorier, produktkategorier, länder, konkurrenter, tidsperioder, säljdistrikt etc. 
(Tradewell). 
 
Resultatet analyseras kontinuerligt av både uppdragsgivaren och Tradewell och perioden för 
undersökningen kan anpassas efter uppdragsgivarens behov. Det kan vara så att 
uppdragsgivaren vill genomföra undersökningen under ett helt år eller bara under vissa 
perioder under året. Oavsett vilket så anpassas undersökningen efter deras behov. Tack vare 
att resultaten uppdateras live i IMPULS så kan man tidigt se trender. Ser man en negativ trend 
så kan man redan då, utan att vänta på att undersökningen skall bli slutförd, vidta åtgärder för 
att bryta trenden och genomföra förändringar till det bättre innan någon större skada är skedd 
(Tradewell).  
 
En av fördelarna med CSS är att det går snabbt för respondenten att delta i undersökningen.  
Respondenten fyller snabbt i enkäten eller svarar på de korta intervjufrågorna när det passar 
dem. Dessutom sker resultatsammanställningen automatiskt via en databas vilket också gör att 
undersökningsföretaget inte behöver ödsla en massa tid på att sammanställa alla resultaten 
manuellt då detta sker automatiskt. Eftersom respondenten är anonym och inte påverkas av en 
intervjuperson så blir också svaren därefter, dvs. mer objektiva och ärliga vilket leder till 
bättre resultat. Sett till kostanden så är detta en kostnadseffektiv metod där man får in många 
svar i förhållande till hur mycket pengar man spenderar på undersökningen samt hur många 
personer man når ut till med undersökningen i förhållande till hur mycket pengar man har 
spenderat. Man slipper också räkna in stora personalkostnader i priset då mer eller mindre 
hela metoden är automatisk. Andra fördelar med CSS är det faktum att metoden inte kräver att 
respondenten har tillgång till Internet. Det enda respondenten behöver ha tillgång till är en 
telefon, vanlig eller mobil. Använder sig företaget av en roll-up så behöver inte ens 
respondenten vara kund hos företaget utan bara besökare i butiken/varuhuset. På så sätt kan 
man få in åsikter från personer som inte köpte något och då nå ut till ett större antal personer. 
Detta kan vara bra för att får reda på anledningen till att respondenten inte köpte något och 
sedan vidta åtgärder för att fler personer skall handla i butiken. En annan fördel är att 
resultaten uppdateras i realtid online. Företaget som köpte undersökningen kan således se 
resultat, trender och jämförelser online i realtid och vidta åtgärder innan någon större skada är 
skedd. Man slipper då vänta tills hela undersökningen är genomförd och få resultatet flera 
veckor efter själva svaren kom in. Vid den tiden kan skadan redan vara skedd och åtgärderna 
vidtas alldeles för sent. 
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En nackdel med CSS är den tekniska aspekten. Eftersom man använder sig av teknik så finns 
alltid risken för att det blir tekniska problem. Trots att tekniken är vad som gjort metoden 
möjlig så kan man inte bortse från risken att tekniken kan svika. En annan nackdel är det 
faktum att metoden är opersonlig. Respondenten ringer upp själv och intervjun genomförs 
interaktivt. Det är således aldrig någon mänsklig kontakt under hela undersökningen. 
Dessutom förlorar man möjligheten att föra en dialog med respondenten och göra eventuella 
förtydliganden som kan behövas. Det finns också risk att man får en låg svarsfrekvens eller att 
man når fel målgrupp om t.ex. kunderna inte känner sig tillräckligt manade att delta, om det 
bara är missnöjda kunder som ringer in eller om det bara är ungdomar som ringer in och inte 
äldre personer. 
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6. Empiri 
 
I detta avsnitt redogörs för de resultat som inhämtades under den marknadsundersökning som 

gjordes som en del av arbetet. All data är primärdata och resultaten kompletteras med 

diagram och kommentarer som undersökningen renderade i gällande de frågor som ställdes. 

Dessa går att finna i Bilaga C i slutet av arbetet och referenshänvisning sker även i texten 

under följande kapitel. 

 
Frågorna på frågeformuläret som användes vid undersökningen var uppdelade i tre kategorier.  
 

• Kategori 1 benämns Kundundersökningar och innefattar fråga 1-9.  
• Kategori 2 benämns CSS och innefattar fråga 10-15. 
• Kategori 3 benämns Kontaktfrågor och innefattar fråga 16-18. 

 
Den första frågan som ställdes i undersökningen var alltså i kategori 1 och frågar om 
företagen i dagsläget använder sig av kundundersökningar. På denna fråga gav 27 av de 32 
svaranden ett jakande svar. Således gav de övriga 5 respondenterna ett nekande svar. Diagram 
över detta kan ses i Bilaga C, Diagram C.1. För de respondenter som på första frågan svarat 
jakande innebar nästa steg att svara på fråga 2-6 och för de som givit ett nekande svar var 
nästa steg att svara på fråga sju och åtta.  
 
Andra frågan i formuläret frågade efter syfte och mål med de kundundersökningar företagen 
gör. Fullständiga kommentarer från den frågan går att utläsa ur Bilaga C, Kommentarer C.1. 
En kort sammanfattning över kommentarerna visar dock att de flesta av de undersökningar 
som görs har som syfte att få veta kundernas tankar och åsikter om företaget, deras produkter, 
rykte etc. för att sedan kunna nå målet med undersökningarna som i de flesta fall var att 
förbättra sig som företag och kunna erbjuda, för kunderna, bättre och mer åtråbara produkter 
och bättre motsvara kundernas förväntningar för att på så sätt öka antalet nöjda kunder. Ett 
annat syfte som framstod som vanligt var även att genom kundundersökningar få mer 
information om marknaden och kundernas uppfattning om hur företaget står sig gentemot sina 
konkurrenter. 
 
Tredje frågan var en s.k. gradfråga och frågade företagen i vilken grad de tidigare nämnda 
syftena och målen uppnåddes. 4 respondenter svarade Varken eller (3 på den femgradiga 
skalan), 14 st. svarade I hög grad (4 på skalan), 8 st. svarade I mycket hög grad (5 på skalan) 
och en respondent svarade Vet ej. Detta gav ett genomsnitt bland de 27 respondenterna på 
4,15 på en femgradig skala där 5 betyder I Mycket Hög Grad. För fullständigt diagram över 
frågan se Bilaga C, Diagram C.2.  
 
Nästa fråga som ställdes var en flervalsfråga (respondenten kan svara mer än ett alternativ) 
och frågade om respondenterna använder sig av extern hjälp, dvs. undersökningsföretag 
specialiserade på olika typer av undersökningar och datainsamlingsmetoder t.ex. Tradewell 
Group AB, om de gör undersökningarna i egen regi, dvs. sköter hela processen själva utan 
hjälp från utomstående, eller både och. Resultatet visar att 26 av de 27 respondenterna 
använder sig av Extern hjälp och 9 av de 27 gör det internt. Detta innebär således att 18 
företag endast använder extern hjälp för utförande av undersökningar, 8 svarande företag 
sköter sina undersökningar både med extern hjälp och i egen regi medan bara ett företag gör 
det i egen regi endast (Se Bilaga C, Diagram C.3).  
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Fråga fem frågade respondenterna vilken/vilka datainsamlingsmetoder de använder sig av för 
att göra sina kundundersökningar. Detta var således en flervalsfråga där respondenterna kunde 
svara flera alternativ. Resultaten visar tydligt att webbenkäter är den vanligaste metoden då 20 
av de 27 respondenterna använder sig av denna metod. Därefter följde telefonintervjuer med 
15 användare, fokusgrupper med 12 användare samt postenkäter med 11 användare. Både 
djupintervjuer och mystery shopper hade 9 användare. Face to face intervjuer hade 7 
användare och 2 respondenter använde sig av andra metoder. För diagram och kommentarer 
se Bilaga C, Diagram C.4, Kommentarer C.2. 
 
Den sjätte frågan syftade på att få reda på hur ofta respondenterna gör kundundersökningar. 
Resultaten visar att det vanligaste bland de 27 respondenterna är att göra kundundersökningar 
månadsvis eller oftare. Oftare i detta fall innebär kontinuerligt/löpande. 12 av respondenterna 
angav detta som svar. 8 av respondenterna angav att de utförde undersökningar årligen, dvs. 
en gång per år. 2 respondenter angav att de gör undersökningar varannan månad och lika 
många angav att de gör undersökningar kvartalsvis. 1 svarande angav att de gör 
undersökningar vartannat år eller mer sällan och 1 respondent angav att de gör 
undersökningar 3 gånger per år. Slutligen var det en respondent som inte ville ange hur ofta 
de gör undersökningar och fyllde således i alternativet Ej aktuellt.  För diagram över 
resultaten från fråga 6 se Bilaga C, Diagram C.5. 
 
Fråga nr. 7 var den andra frågan i ordningen för de som svarat nekande på Fråga 1. Eftersom 
respondenterna här inte gör kundundersökningar i dagsläget så frågades här varför så är fallet. 
Detta var en flervalsfråga där respondenten kunde välja flera alternativ och samtidigt ange 
egna. Två respondenter angav att anledningen till att de inte utför undersökningar var att de 
inte har råd. Lika många angav anledningen att de inte har något behov av det. Ytterligare två 
gav skäl som inte fanns bland svarsalternativen (för dessa svar se Bilaga C, Kommentarer 
C.3). En respondent angav att de inte vet vem man skall vända sig till för att få 
undersökningar gjorda. För diagram över detta se Bilaga C, Diagram C.6.  
 
Fråga 8 var den andra och sista frågan som riktade sig enbart till dem som svarat nekande på 
första frågan och frågade hur de, eftersom det inte sker genom kundundersökningar, får reda 
på deras kunders åsikter. Detta var en öppen fråga utan svarsalternativ och svaren visar att det 
vanligaste sättet att få in informationen är genom kunder eller medarbetare som uttrycker sina 
åsikter spontant i företagets varuhus/butiker. För fullständiga svar från respondenterna se 
Bilaga C, Kommentarer C.4.  
 
Fråga 9 var den sista frågan på frågeformuläret som tillhörde Kategori 1. Denna fråga var 
ämnad för alla respondenter oavsett hur de svarade på Fråga 1. Frågan undrade hur mycket 
pengar respondenterna spenderade per år/är beredda att spendera per år på sina 
kundundersökningar. Här fanns färdiga alternativ, där ett av dem var Vill ej ange. Som synes i 
Bilaga C, Diagram C.7 var detta det absolut vanligaste alternativet då 23 av de 32 
respondenterna valde detta alternativ. Utav de övriga svarade 4 st. alternativet 50 001-100 000 
(SEK), 2 st. svarade 10 000-50 000 (SEK), 2 st. 250 000-500 000 (SEK) och 1 respondent 
svarade 100 001-250 000 (SEK). 
 
Följande fråga var Fråga 10 och det var även den första frågan i Kategori 2, den kategori med 
frågor som berörde Tradewells nya metod CSS närmare. Alla frågor i denna kategori riktade 
sig till alla respondenter, oavsett svar på Fråga 1. Fråga 10 var en gradfråga där respondenten 
kunde välja heltal på en skala från 1-5 (1=I mycket låg grad, 5=I mycket hög grad) eller Vet 

ej. Frågan som ställdes var i vilken grad respondenten var intresserad av en metod uppbyggt 
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på ett automatiskt telefonbaserat system. Som kan observeras i Bilaga C, Diagram C.8, så 
svarade 15 av respondenterna, 47 %, 1 eller 2 på skalan, 3 st., 9 %, svarade 3 och 6 st., 19 %, 
svarade 4 – I hög grad. Ingen respondent svarade en 5:a och 8 st. respondenter, 25 %, svarade 
Vet ej. Detta renderade att snittresultat på 2,42. 
 
Fråga 11 var också det en gradfråga med samma skala som i Fråga 10. Här var frågan i vilken 
grad respondenten var intresserad av en metod där resultaten uppdateras minut för minut 
online och respondenten således kan följa utvecklingen av undersökningen i realtid. På denna 
fråga svarade 13 st. respondenter, 41 %, 1 eller 2 på skalan, 4 st., 13 %, svarade 3, 6 st., 19 % 
svarade 4 och 2 st., 6 %, svarade 5. 7 av respondenterna, 22 %, svarade Vet ej. Detta 
resulterade i ett genomsnittsresultat på 2,72, således något högre än i föregående fråga. Detta 
kan observeras i Bilaga C, Diagram C.9. Genomsnittsresultatet för de båda frågorna blev 
således 2, 57.  
 
Följande fråga, Fråga 12, var en öppen fråga där respondenten fick svara fritt och frågade 
vilka fördelar respondenten såg med den här metoden. Sammanfattningsvis kan sägas att de 
två största fördelarna ansågs spontant vara att metoden är snabb och kostnadseffektiv. Det var 
även flera respondenter som noterade uppdatering av resultaten i realtid som en fördel. Flera 
respondenter ansåg också att det faktum att intervjupersonen själv kan välja tidpunkt för 
intervjun var en fördel. Några respondenter noterade också att den förmodligen är bra då 
populationen är stor och svår att nå samt att det är en fördel att icke köpande besökare kan 
delta i undersökningen. Samtliga fullständiga svar kan ses i Bilaga C, Kommentarer C.5. Det 
skall dock tilläggas att det var flertalet respondenter som spontant hade svårt att se några 
fördelar med metoden. Dessa svarade således Vet ej. Dessa kommentarer är givetvis viktiga 
att ha i åtanke vid en analys av resultaten och de har således antecknats av skrivande person. 
De tillför dock inget i sig själva i den svarsredovisning som sker i bilagan (att ha x antal Vet ej 
bland svaren tillför inte läsaren något) och har därför tagits bort därifrån. Viktigt att veta dock 
är att detta inte förbisetts och tas upp i resultatanalysen i Kapitel 7.  
 
Fråga 13 var en flervalsfråga och här ställdes respondenten inför ett antal egenskaper som 
CSS anses ha och det frågades således efter vilka av dess egenskaper respondenten ansåg vara 
en fördel med metoden. Den egenskap som av flest ansågs vara en fördel var att metoden är 
snabb; 21 respondenter ansåg detta vara en fördel. I övrigt kan man se att uppdatering av 
resultaten i realtid (12 st.) och att den är kostnadseffektiv (14 st.) ansågs av flera respondenter 
vara fördelar. Noterbart är också att 8 st. svarade Ingen av ovanstående. För fullständigt 
diagram och tabell över hur respondenterna svarade i denna fråga se Bilaga C, Diagram C.10 
och Tabell C.1.  
 
Fråga 14 var återigen en öppen fråga där respondenten bads ange vilka nackdelar de såg med 
metoden. Här var det många kommentarer men det kan sammanfattningsvis sägas att den 
vanligaste nackdelen respondenterna såg med metoden var att metoden är opersonlig eftersom 
den sköts automatiskt och med inspelad röst. Många ansåg också att det var en nackdel att 
man inte kunde föra en dialog med den som blev intervjuad, att man bara kunde ställa enkla, 
och för få, frågor och således inte fick ut tillräckligt mycket information. Flera respondenter 
var också rädda för att det skulle bli ett lågt engagemang från kunderna och därmed en låg 
svarsfrekvens. För fullständiga kommentarer se Bilaga C, Kommentarer C.6. Precis som i 
Fråga 12 var det här en del respondenter som svarade Vet ej. Dessa svar har noterats och 
kommer att tas upp i resultatanalysen men har, precis som i Fråga 12, tagits bort från 
svarsredovisningen av samma anledning som i Fråga 12.  
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Den sista frågan i Kategori 2, Fråga 15, var också det en öppen fråga. Respondenterna 
ombads här säga på vilket sätt denna metod, CSS, skulle gagna deras företag. Svaren på denna 
fråga var dock ganska få och många svarade Vet ej (dessa svar har behandlats som i tidigare 
frågor). De konkreta svar som dock gavs kan man sammanfatta med att metoden skulle 
erbjuda snabb feedback från kunderna vilket kan användas för att t.ex. ändra kampanjer för att 
på ett bättre sätt få fram företagets budskap, att man på ett kostnads- och tidseffektivt sätt får 
reda på kundens åsikter samt att kunden själv kan välja tidpunkt. För samtliga svar på frågan 
se Bilaga C, Kommentarer C.7.  
 
Fråga 16-19 är de tre sista frågorna och ingår i Kategori 3, som tidigare skrivits benämnd 
Kontaktfrågor. Dessa frågor är som namnet antyder frågor om vidare kontakt. De handlar om 
respondenten är intresserad av att delta i ett betatest med CSS, om de vill ta del av min 
slutrapport, samt om de vill bli kontaktade av Tradewell för att höra mer om olika 
datainsamlingsmetoder och vad Tradewell har att erbjuda. De bidrar således inte till 
slutrapporten och examensarbetet i sig själva då de är av mer personligt intresse för skrivande 
person och Tradewell. Således är resultaten från de frågorna irrelevanta för resultatdelen av 
arbetet och därför rapporteras inte resultaten från de frågorna här i resultatdelen. Frågan 
gällande betatester berörs kort i diskussionen i Kapitel 8 medan de övriga två frågorna inte är 
relevanta för slutrapporten av examensarbetet och därmed inte tas upp i densamma, varken 
här eller den kommande diskussionen.  
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7. Analys och Slutsatser 
 
Baserat på de resultat som presenterades under föregående kapitel av rapporten presenteras i 

detta kapitel en analys. Resultaten analyseras dels fråga för fråga men också i förhållande till 

varandra och jämförelser mellan olika respondenters svar görs. Utifrån resultaten och 

analyserna av desamma dras slutsatser om vad marknadsundersökningen visar, hur detta 

påverkar Tradewell samt hur Tradewell kan använda sig av resultaten och slutsatserna. 

Analyserna och slutsatserna fungerar sedan som en del av underlaget till diskussionen i 

Kapitel 8. 

 
 
Vid en första överblick av resultaten står det ganska klart att merparten av respondenterna i 
nuläget använder sig av någon form av kundundersökningar då Fråga 1 visade att 27 av 32 
respondenter i nuläget gör kundundersökningar. Det är således uppenbart att de flesta 
företagen är intresserade av att veta vad deras kunder tycker och tänker om dem som företag 
och deras produkter. På en marknad där konkurrensen ständigt ökar och förhållandena blir allt 
svårare kan det tyckas som en naturlig följd att man spenderar mer resurser på att behålla de 
kunder man har och jobba mot ständig förbättring. Kundundersökningar kan ses som en 
naturlig del i detta och det är därmed inte så konstigt att så pass många av respondenterna i 
dagsläget använder sig av kundundersökningar. Det faktum att vi dessutom för tillfället 
befinner oss i en lågkonjunktur borde, trots färre resurser och mindre lönsamhet, bidra till att 
företagen jobbar hårdare med att förbättra sig och på så sätt behålla sina nuvarande, och 
skaffa nya, kunder. Alltså är det inte överraskande att så pass många av respondenterna 
använder sig av kundundersökningar.  
 
Vidare kan man se, baserat på resultaten från Fråga 2 i Kapitel 6, att de företag som använder 
sig av kundundersökningar gör så i syfte att just få information om kundernas åsikter om 
företaget, dess produkter, dess konkurrenter samt hur de kan förbättra sig. Dessa uppgifter 
används sedan med målet att bli bättre som organisation och på ett bättre sätt uppfylla sina 
kunders behov och därmed bli en starkare och mer konkurrenskraftig aktör på marknaden. 
Både syftet och målet med de undersökningar som görs förefaller således helt naturliga och 
inget annat var att vänta då undersökningen inleddes. Något som är intressant att notera är det 
faktum att företagen sällan bara utför en typ av undersökning. Istället utför de flera olika typer 
av undersökningar och använder sig av flertalet olika metoder beroende på syftet med 
undersökningen. Utöver kundundersökningen är vanliga undersökningar som utförs 
marknadsundersökningar och kampanjundersökningar, dvs. undersökningar som uppföljning 
av en kampanj för att se i vilken utsträckning kampanjen har lyckats i termer om hur väl den 
uppfattats av den tilltänkta målgruppen.  
 
Resultaten visade också tydligt att de flesta företagen lyckas uppnå sina syften och mål. 
Genomsnittsresultatet 4,15 från Fråga 3 visar tydligt på detta och det faktum att ingen av 
respondenterna svarade 1-2 (I mycket låg grad resp. I låg grad) visar tydligt att ingen av 
respondenterna är missnöjda med de resultat som deras undersökningar genererar samtidigt 
som 82 % av de 27 respondenterna svarade 4 eller 5 (I hög grad resp. I mycket hög grad). Det 
var dock 4 respondenter som svarade 3 – Varken eller. Det kan mycket väl ha varit så att de 
egentligen ville svara 1 eller 2 men det som hindrade dem var att vid svar 1 eller 2 så kom en 
följdfråga som de därmed undvek genom att svara 3. Det kan ha varit så men det är omöjligt 
att veta säkert och man får helt enkelt anta att de svarade ärligt. Man kan i så fall dra 
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slutsatsen att ingen av de respondenter som deltog i min marknadsundersökning är missnöjda 
med de resultat som uppnås via deras kundundersökningar.  
 
Fråga 4 är relativt intressant ur Tradewells synpunkt då den berör utnyttjandet av s.k. 
datainsamlingsföretag, dvs. företag som specialiserar sig på att genomföra olika typer av 
datainsamlingar med olika datainsamlingsmetoder. Resultaten från denna fråga visade således 
att 26 av 27 respondenter som svarade på frågan använder sig av, om än i olika utsträckning, 
datainsamlingsföretag. En del företag (8 st. i min undersökning) använde sig dock av 
datainsamlingsföretag och skötte samtidigt en del av undersökningarna i egen regi medan en 
av respondenterna gjorde alla sina undersökningar i egen regi. Detta visar på att de flesta 
företag således inte har tillräckligt med resurser, vare sig i tid eller i pengar, för att genomföra 
egna undersökningar och söker sig således till datainsamlingsföretag som gör undersökningen 
åt dem. Ett rimligt antagande är då att de anser att resultaten från undersökningarna i 
förhållande till antal kronor spenderade på undersökningen blir bättre om man vänder sig till 
ett datainsamlingsföretag än om man gör undersökningen i egen regi. Utifrån de resultat som 
min marknadsundersökning gav kan man således tycka att det borde vara en ganska gynnsam 
marknad för de företag som specialiserar sig på att göra undersökningar. Tittar man sedan 
tillbaka på resultatet från tidigare frågor så blir det också tydligt att många företag i dagsläget 
använder sig av undersökningar, anser att det är viktigt för deras utveckling och inte har några 
tankar på att sluta med det. Detta förstärker således det antagande om en gynnsam marknad 
för datainsamlingsföretag.  
 
Det är dock intressant att ställa det antagandet i samband med resultaten från Fråga 3. 
Resultaten som klargjordes i kapitel 6 visar på att företagen är nöjda med de resultat som 
undersökningarna ger då deras syfte och mål i hög grad uppnås. Det kan således antas att då 
de är nöjda med resultaten är de också nöjda med det datainsamlingsföretag som utfört 
undersökningen åt dem vilket i sin tur leder till att de inte gärna byter leverantör utan 
fortsätter sitt samarbete med det företaget. Detta bidrar därmed till att det kan bli svårt för ett 
datainsamlingsföretag att stjäla kunder från andra datainsamlingsföretag. För att detta skall 
vara möjligt måste man hitta de företag som är missnöjda med resultaten från sina 
undersökningar och därmed missnöjda med sin leverantör av undersökningar, något som 
definitivt är lättare sagt än gjort. Grundat på dessa resonemang kan man således säga att det är 
en gynnsam marknad för de aktörer som redan nu har många kunder och som har resurser att 
spendera på att hitta företag som antingen inte gör kundundersökningar i dagsläget eller helt 
enkelt är missnöjda med sin leverantör av undersökningar. Det är inom de två kretsarna av 
företag som det är lättast att sälja in sitt egna företag och på sätt rekrytera nya kunder i en tid 
då varje kund är viktig för företagets lönsamhet. Problemet ligger således i att identifiera 
dessa tänkbara kunder.  
 
Fråga 5 handlade om vilka undersökningsmetoder respondenterna använder för sina 
kundundersökningar. I samband med att respondenterna tidigare angett att de gjorde fler typer 
av undersökningar än bara kundundersökningar blev en naturlig följd att de på denna fråga 
angav vilka olika metoder de använde sig av för de olika undersökningarna. Resultaten som 
redovisades i Kapitel 6 visade att många av respondenterna använder sig av flera olika 
metoder beroende på syfte och mål med undersökningen. Resultaten visade också att de 
använder sig av flera olika metoder för just kundundersökningar, och inte bara då de gör 
andra typer av undersökningar, allt beroende på vilket deras syfte och mål är med 
undersökningen. Det kan således vara så att företagen söker undersökningsföretag som kan 
erbjuda dem att göra alla undersökningar, oavsett vilken metod de vill använda, för att på så 
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sätt hålla allt under ett tak och därmed undvika att vända sig till flera olika leverantörer 
beroende på vilken typ av undersökning de vill göra.  
 
Fråga 6 frågade hur ofta de genomför sina undersökningar och resultaten från Kapitel 6 visade 
att det vanligaste svaret var månadsvis eller oftare, där oftare innebär kontinuerlig. Bland de 
andra alternativen var sedan årliga undersökningar det vanligaste tidsintervallet bland mina 
respondenter. De flesta datainsamlingsföretag kan idag erbjuda sina kunder undersökningar i 
de tidsintervaller kunden efterfrågar. Det kan däremot vara svårare att erbjuda kontinuerliga 
undersökningar på ett bra och smidigt sätt. Det går att från resultatet från frågan dra en 
slutsats om att det blir mer och mer populärt att göra undersökningar kontinuerligt eller med 
täta intervaller för att på så sätt hela tiden ha en bra uppfattning om vad som händer bland 
kunderna och på marknaden. När ett företag bara genomför exempelvis en årlig undersökning 
så hinner det hända väldigt mycket till nästa gång en undersökning sker. Katastrofen kan 
således mycket väl hinna inträffa innan företagsledningen har en aning om den eftersom 
undersökningarna sker med för stort tidsintervall. Dessutom ger en sådan undersökning inte 
en bild över hela året som gått utan mer en bild under en speciell tidpunkt på året vilket i sin 
tur kan leda till väldigt missvisande resultat. Dessutom tar en sådan undersökning lång tid och 
även sammanställandet av resultaten tar lång tid vilket innebär att när företaget får sin 
slutrapport så har det redan gått en månad eller två sedan intervjuerna utfördes. Således kan 
det ha hänt väldigt mycket under de två månaderna och resultaten som redovisas kan återigen 
vara väldigt missvisande. Därför är det helt klart en fördel med kontinuerliga undersökningar 
och alltså kommer det inte som någon överraskning att de flesta respondenter gör 
undersökningar med små tidsintervaller.  
 
I dagens samhälle och på alla olika marknader går utvecklingen hela tiden framåt och i en allt 
snabbare hastighet. Det innebär att kundernas åsikter, tankar, behov och viljor förändras lika 
snabbt, om inte snabbare, än marknaden. Därför är det av största vikt att veta vad kunderna 
tycker när de tycker det, och inte två månader senare. Kontinuerliga undersökningar eller 
undersökningar med små tidsintervall är ett mycket bra och enkelt sätt att få reda på 
kundernas åsikter och därmed kunna anpassa sig till kundernas och marknadens behov och på 
så sätt öka lönsamheten. Detta innebär att de datainsamlingsföretag som först kan erbjuda 
kunderna en smidig och väl fungerande metod för att kunna göra kontinuerliga 
undersökningar kan skaffa sig ett ordentligt försprång på marknaden. Det är i mina ögon klart 
att en metod där resultaten ständigt uppdateras och kundernas åsikter och behov kan följas i 
realtid vilket sedan leder till att åtgärder och förändringar kan göras innan skadan är skedd är 
betydligt bättre än att få rapporter långt, i företagens värld, efter att åsikterna registrerades. 
Således kan man anta att fler och fler företag bör se nyttan i att göra kontinuerliga 
undersökningar och som datainsamlingsföretag bör man som en följd av detta försöka ta fram 
en metod för att kunna erbjuda sina kunder möjligheten att göra undersökningar på det viset. 
 
De följande två frågorna var enbart för dem som svarat nekande på första frågan. Resultaten i 
Kapitel 6 visade att det var få respondenter i min undersökning som inte gör 
kundundersökningar och således var det inte heller så många som besvarade dessa frågor 
vilket leder till att man egentligen inte kan dra några starkt säkerställda slutsatser från dessa 
frågor. Det är dock intressant att se vad dessa få respondenter svarade då de, eftersom de i 
nuläget inte gör kundundersökningar, är potentiella kunder för ett datainsamlingsföretag. Det 
gäller således att få dessa potentiella kunder att inse fördelarna med att göra 
kundundersökningar för att få dem som kunder. Självklart är det då bra att veta anledningarna 
till att de inte gör kundundersökningar i dagsläget. Ser man till resultaten från Fråga 7 så är 
det dock rätt spridda skurar och det är svårt att dra några direkta slutsatser då så få 
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respondenter besvarat frågan. Det står dock klart efter att ha kollat på svaren från Fråga 8 att 
trots att dessa respondenter inte genomför kundundersökningar så får de på något sätt in 
kundernas åsikter, vanligtvis via deras varuhus. I dessa fall är det dock möjligtvis via deras 
personal som uppfattar kundernas åsikter och behov men mest troligast är att de får dessa 
åsikter genom kunder som uttrycker sina negativa eller positiva tankar om företaget eller 
produkten. Då informationen fås på detta sätt är risken dock överhängande att man bara får in 
den negativa kritiken då det oftast är de missnöjda kunderna som uttrycker sina åsikter och 
mer sällan de nöjda. Det kan därför vara bra för dessa företag att börja göra riktiga 
kundundersökningar för att få in åsikter från en bredare kundbas. Dessutom verkar dessa 
företag, trots att de inte gör kundundersökningar, medvetna om vikten att av att veta vad deras 
kunder har för behov och tycker om deras produkter, service, butiker, etc. Detta öppnar 
således för undersökningsföretagen att kunna erövra dessa företag och göra dem till kunder 
om man kan få dem att inse vikten av den hjälp som en riktig undersökning kan ge istället för 
att bara få veta sporadiska åsikter från kunder. I det läget är det viktigt att veta varför dessa 
företag inte redan gör undersökningar, hur de får in sådan information, om de har insett värdet 
av resultaten från en undersökning etc. för att på så sätt kunna trycka på rätt knappar för att 
enklare rekrytera dem som kund. 
 
En annan viktig aspekt oavsett vilken produkt eller service man köper är givetvis priset. Priset 
är dessutom av extra stor vikt nu när vi befinner oss i en lågkonjunktur och varje spenderad 
krona måste ge resultat i någon form. Således var det intressant att veta hur mycket företagen 
i dagsläget spenderar/är beredda att spendera på sina kundundersökningar. Detta var vad 
Fråga 9 i enkäten frågade och resultaten som redovisades i Kapitel 6 visade tydligt att detta 
var ett relativt känsligt ämne då 72 % av respondenterna inte ville ange hur mycket de 
spenderade på de undersökningar som görs och det var svårt för de som inte gjorde 
undersökningar att ange någon gräns för vad de var villiga att betala då de inte har någon 
tidigare erfarenhet av undersökningar. Det var dessutom flertalet respondenter som angav att 
summorna spenderade på undersökningar till stor del berodde vilken typ av undersökning det 
var, syfte och mål med undersökningen samt vilken metod som användes. Det står således 
klart att hur mycket pengar företagen spenderar på undersökningar varierar stort och beror på 
ett antal olika faktorer. Detta styrks dessutom av de respondenter som svarade något av de 
andra alternativen. Det var dessvärre bara 9 respondenter som svarade något av de andra 
alternativen så det är svårt att dra några klara slutsatser från det mer än att det var spridda 
resultat och att summan som kunderna är villiga att spendera varierar, som sagt, stort och 
beror på flertalet olika faktorer. Således kommer man tillbaka till det faktum att det som 
datainsamlingsföretag kan vara av intresse att överväga vikten av att kunna erbjuda flera olika 
undersökningar, flera olika undersökningsmetoder och undersökningar i olika storlek och 
prisklass för att på så sätt kunna attrahera en större andel av de kunder, stora som små, som 
finns på marknaden, oavsett vilken undersökning de vill ha, vilken metod de vill använda sig 
av och hur mycket de vill spendera på undersökningen.  
 
Fråga 10 inledde sedan Kategori 2 av frågeformuläret som bestod av de frågor som rörde 
CSS. Innan dessa frågor ställdes gavs en kort presentation av CSS till respondenten för att 
denne på ett lättare och bättre sätt skulle kunna besvara fråga 10-15. Att döma av en del svar 
på frågorna som redovisades i Kapitel 6 kan man dock dra slutsatsen att informationen i vissa 
fall inte ansågs vara tillräcklig för att respondenterna skulle kunna ge ett bra svar. Vissa 
respondenter ansåg sig inte kunna svara på frågorna med så pass lite information och flera 
respondenter svarade helt enkelt bara Vet ej på frågorna. Det var dessutom några respondenter 
som avstod helt från att svara på dessa frågor då de ansåg att de inte hade något intresse av att 
byta leverantör av undersökningar, eller ansåg att just de frågorna var för säljande och för 
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mycket vikt lades vid den delen av undersökningen. Andra som avstod att svara på just den 
delen ansåg sig inte ha tillräcklig information eller fann att de inte hade användning för 
metoden och ville därför inte svara på de frågorna.  
 
Av dem som besvarade frågorna kan man i Kapitel 6 se att det var blandade resultat både på 
Fråga 10 och 11. Detta tyder återigen på att olika företag har olika behov. Så medan vissa 
ansåg att en metod baserat på ett automatiskt telefonsystem var intressant så ansåg andra att 
det var fullkomligt ointressant. Resultaten på Fråga 11 visade samma sak, det var spridda 
skurar. Som sagt visar detta på att olika företag har olika behov vilket innebär att den här 
metoden inte passar alla företag. Det är en metod som är gjord för några få korta frågor samt 
ett frisvar på slutet. Antalet frågor bör vid en sådan här metod inte överskrida 10 i antal och 
de skall alla kunna betygsättas på en skala från 1-5 med nummertangenterna på telefonen. 
Som tidigare fastställts söker olika företag olika typer av undersökningar och olika 
undersökningsmetoder. Således passar inte den här metoden alla företag vilket resultaten 
också visar. En annan faktor som kan ha påverkat resultaten från fråga 10 och 11 är 
möjligheten att respondenterna inte till fullo förstått vad metoden verkligen innebar och på 
vilket sätt en metod uppbyggd på detta sätt skulle kunna bidra med något bra till deras 
företag, dvs. att de inte inser vilka fördelar metoden besitter och i så fall på vilket sätt dessa 
fördelar skulle vara till nytta för deras företag (eller om de ser fördelarna men fortfarande inte 
kan se hur dessa skulle gagna deras företag). Detta borde dock visa sig i följande frågor då 
dessa berör just vilka fördelar respondenterna ser med metoden och vilka av metodens 
egenskaper som av respondenterna anses som fördelar. 
 
Nästföljande fråga bad således respondenterna spontant lista fördelar som de kunde se med 
den här metoden. Enligt resultaten från denna fråga i Kapitel 6 så svarade flertalet 
respondenter att de inte kunde nämna några fördelar med metoden pga. av att de inte ansåg att 
det fanns några eller för att de hade för lite information om metoden att tillgå. Bland dem som 
svarade var det vanligaste svaret att den fördel de såg med metoden var att den var snabb, dvs. 
det går snabbt för intervjupersonen att lämna sina svar och man kan sedan se de inkomna 
svaren snabbt då resultaten uppdateras i realtid. Dessutom var det flera som ansåg att metoden 
bör vara kostnadseffektiv och därmed var det en fördel. Ser man på nästa fråga så gavs 
respondenten ett antal egenskaper CSS anses besitta och ombads ange vilka av dessa de ansåg 
vara fördelar med metoden. Även denna fråga visar att de flesta respondenter ansåg snabbhet 
och kostandseffektivitet vara de två främsta fördelarna med metoden.  
 
Fråga 11 visade, enligt Kapitel 6, också att det faktum att resultaten uppdateras online i realtid 
ansågs av flera respondenter vara en fördel. Det visade sig också att flera av de andra givna 
egenskaperna, då de presenterades för respondenten, ansågs av en del respondenter vara 
fördelar med metoden. Detta kan således tyda på att den korta förklaring av metoden som 
gavs innan frågorna ställdes inte var tillräcklig för att respondenterna på egen hand skulle inse 
fördelarna med metoden. När egenskaperna dock presenterades för dem insåg de att det fanns 
fler fördelar med metoden än de först insett och att det var först då de verkligen förstod 
metoden i sin helhet. Det kan i sin tur tyda på att företagarna som köper undersökningar är 
invanda med sina metoder och kan ha svårt att se fördelar med att byta till en ny metod då de 
inte själva kan se fördelarna med metoden. För att de därför skall förstå att denna metod är 
bättre än någon annan bör alltså egenskaperna med metoden presenteras på ett lättförståeligt 
sätt så att de på så sätt kan inse hur metoden fungerar och vilka fördelar metoden därmed 
besitter. Det fanns förmodligen dock de respondenter som förstod metoden på ett bra sätt efter 
den korta presentationen men trots det hade svårt att själva inse vilka fördelar, förutom 
snabbhet och kostnadseffektivitet, som metoden erbjuder. Det fanns samtidigt de som inte såg 
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några som helst fördelar med metoden, varken när de skulle ange dem själva eller när 
metodens egenskaper presenterades för dem. Återigen visar detta på att metoden inte är för 
alla, dvs. att olika företag har olika preferenser när det gäller undersökningsmetoder. Det 
kommer således alltid finnas företag som anser att metoden är precis rätt för dem medan andra 
anser att den är helt fel och inte finner något användningsområde för den. 
 
Nästa fråga var nummer 12 i ordningen och bad respondenterna ange de nackdelar de kunde 
se med metoden. Enligt resultaten från denna fråga i Kapitel 6 så visade det sig att detta var 
betydligt enklare än att ange fördelar då det var betydligt färre som svarade Vet ej och således 
betydligt fler som kunde ange nackdelar med metoden. Det blev därför betydligt fler konkreta 
svar på denna fråga än när respondenterna ombads ange fördelar. Detta kan givetvis bero på 
att respondenterna helt enkelt ansåg att det fanns fler negativa sidor med metoden samt att 
dessa sidor var betydligt mer framträdande och lättupptäckta än de positiva sidorna. Den 
absolut främsta nackdelen som framstod då resultatet från frågan sågs över var det faktum att 
metoden ansågs vara opersonlig. En annan egenskap som flera av respondenterna ansåg vara 
en klar nackdel med metoden var det faktum att man inte kunde föra någon dialog med den 
som intervjuades och att det inte fanns möjlighet att ställa följdfrågor eller förtydliga frågor. 
Ytterligare en nackdel med metoden ansågs vara risken att få en låg svarsfrekvens då man inte 
trodde att respondenten skulle vara tillräckligt villiga att ringa upp själva och delta i 
undersökningen. Alla dessa nackdelar noterades av många av respondenterna och är således 
något som man som säljare av metoden måste jobba med att förklara för potentiella kunder. 
Det står dock ganska klart att just dessa egenskaper är något som av de flesta anses negativt 
då de söker en mer personlig kontakt med sina kunder. Metoden lämpar sig därav bättre för 
företag med stort antal kunder och där en personlig kontakt med ett stort antal kunder kräver 
för stora resurser, således bäst för företag som jobbar mot konsumenter, inte mot andra 
företag. Med en så pass automatiserad metod som detta trots allt är kan det dock vara svårt att 
undgå det faktum att metoden mycket väl kan uppfattas som opersonlig, något som blev 
tydligt under marknadsundersökningen. Detta är dock en del av metoden och en starkt 
bidragande del till att den har de egenskaper som av respondenterna anses vara positiva. 
Således bör man inte ändra på detta utan snarare definiera sin målgrupp efter det och söka upp 
de företag som kan anses ha användning av metoden och inte ser den opersonliga delen som 
något negativt, utan istället söker den typen av undersökning. Att de är rädda för en låg 
svarsfrekvens beror troligen på att de inte litar på sina kunder och att de skulle ta upp 
telefonen och delta i kundundersökningen. Detta är något för säljarna att jobba med när de 
säljer in metoden och man bör också se till att kunderna ges ett tillräckligt starkt incitament 
för att delta i undersökningen.  
 
Den sista frågan som rörde CSS var på vilket sätt respondenterna ansåg att metoden kunde 
gagna deras företag. Som kan läsas i Kapitel 6 så var det väldigt få respondenter som gav ett 
konkret svar och många svarade att de inte visste på vilket sätt metoden skulle kunna gagna 
deras företag. Detta för oss tillbaka till de problem som tidigare diskuterats med resultaten, 
dvs. att respondenten antingen fick för lite information om metoden för att på ett konkret sätt 
kunna sätta sig in i hur metoden fungerar och på så sätt kunna se på vilka sätt metoden skulle 
gagna deras företag eller så var det inte brist på information som var på problemet utan det 
faktum att respondenterna helt enkelt inte kunde se hur de skulle gagnas av att använda 
metoden. Återigen kan det mycket väl vara så att metoden måste presenteras på ett mer 
konkret sätt och dess egenskaper tydligt framställas för att den potentielle kunden skall se 
fördelarna med den och på vilka sätt användandet av metoden skulle gagna deras företag. 
Samtidigt måste dock Tradewell inse att inte alla vill använda sig av CSS och därför 
identifiera de kunder som vill använda sig av CSS och vända sig till dem. Bland de få 
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respondenter som gav ett konkret svar så var det tydligt att de vanligaste sätten på vilka 
metoden skulle gagna respondenterna var genom att få snabb och kostnadseffektiv feedback 
från kunderna för att snabbt kunna vidta åtgärder och genomföra förändringar innan den 
verkliga skadan är skedd. Dessa svar visar tydligt på att de respondenterna har insett 
fördelarna med metoden som sådan och att det är företag som är potentiella kunder i 
framtiden då det verkar tydligt att de ser ett användningsområde för metoden.  
 
Ytterligare analyser som är intressanta att göra är att se på hur olika respondenter ställer sig 
mot varandra i olika frågor. En sådan jämförelse är att titta närmare på hur de som i nuläget 
genomför undersökningar svarat på olika frågor jämfört med dem som i nuläget inte 
genomför undersökningar. I Bilaga D, Diagram D.1 ses en sådan jämförelse. Där har svaren 
på Fråga 10 från dem som gör undersökningar jämförts med svaren på samma fråga från dem 
som inte gör undersökningar. Som resultaten från jämförelsen visar så är de som i nuläget inte 
gör undersökningar mer (3.00 mot 2.33 i snitt) intresserade av en sådan metod än de som 
redan gör undersökningar. Samma tendens ses i Bilaga D, Diagram D.2 som berör de två 
gruppernas svar på Fråga 11. Här är skillnaden ännu större (4,00 mot 2,55 i snitt) och båda 
frågorna visar således att de företag som i nuläget inte gör kundundersökningar är mer 
intresserade av CSS än de företag som redan gör kundundersökningar. Man kan utifrån de 
resultaten dra slutsatsen att Tradewell i större utsträckning borde satsa på att nå de företag 
som i nuläget inte genomför kundundersökningar eftersom dessa, baserat på min 
undersökning, har ett större intresse av CSS och därmed borde det vara enklare att sälja CSS 
till dessa. Visserligen visar resultaten på Fråga 1 att de flesta företag redan gör 
kundundersökningar vilket kan innebära att de som inte gör undersökningar är svårare att 
hitta. Således bör man givetvis inte ignorera de företag som redan gör undersökningar 
eftersom en del av de också är intresserade av CSS. Men de är färre och för Tradewells del 
kan det således vara mer lönsamt att i ett inledande skede av lanseringsfasen av CSS försöka 
rikta sig mer till de företag som i nuläget inte genomför kundundersökningar. 
 
En annan intressant jämförelse är att se hur de som svarade 4 (I hög grad) på Fråga 10 och 
därav var intresserade av CSS svarade jämfört med dem som svarade 1-3 på samma fråga. 
Den första jämförelsen mellan dessa båda grupper var hur de svarade på Fråga 5, dvs. vilka 
olika metoder de använder sig av för att göra undersökningar. Resultaten av jämförelsen kan 
ses i Bilaga D, Diagram D.3 och visar att de som var intresserade i större utsträckning 
använde sig av fler metoder. Detta indikerar att de som redan använder sig av många metoder 
är mer intresserade av att kunna använda sig av ytterligare en. Detta kan bero på att de har 
insett vikten av att kunna använda olika metoder för olika undersökningar och beroende på 
vilket syfte och mål de har med undersökningen. Således skall inte Tradewell avskräckas av 
att försöka sälja CSS till ett företag som redan använder sig av många metoder. Istället skall 
de istället visa att de kan erbjuda sina kunder alla de metoder som de redan använder plus 
CSS. Det innebär att Tradewell kan göra det enklare för företagen i och med att de kan göra 
företagens alla undersökningar oavsett syfte och mål och vilken metod de vill använda 
eftersom Tradewell erbjuder alla dessa metoder och kunden kan därmed göra alla sina 
undersökningar hos samma företag. Detta måste anses vara en fördel då företagen börjar 
genomföra fler och fler undersökningar och Tradewell därmed kan erbjuda totala lösningar 
för sina kunder så att kunderna slipper använda olika företag för sina olika undersökningar. 
 
Den andra frågan som var av intresse vid denna jämförelse var Fråga 13. Respondenterna 
ombads här ange vilka egenskaper de ansåg vara fördelar med CSS. Resultaten från denna 
jämförelse ses i Bilaga D, Diagram D.4 och visar att de som hade intresse för CSS också i 
större utsträckning såg fler fördelar med metoden. Resultatet här förefaller logiskt och är för 
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Tradewells vidkommande viktigt i det avseendet att de kan marknadsföra fler fördelar 
gentemot de intresserade företagen medan de mot de mindre intresserade företagen bör 
fokusera mer på att marknadsföra de egenskaper som anses som de största fördelarna och 
samtidigt ägna mer tid åt att förklara varför de egenskaper som av de flesta inte uppfattas som 
fördelar verkligen är fördelar. Således innebär det mer jobb och är en svårare säljsituation och 
Tradewell bör därför i ett inledande skede satsa på dem som är verkligt intresserade av CSS 
för att på så sätt skapa en stabil grund för metoden på marknaden.  
 
Nästa jämförelse mellan de båda grupperna berörde inte någon fråga utan bakgrundsfaktorn, 
dvs. vilken bransch de intresserade resp. ej intresserade företagen tillhörde. Resultaten kan ses 
i Bilaga D, Diagram D.5 och visar att de som var intresserade av CSS till största delen 
tillhörde branscherna mataffärskedjor och banker. Man kan därav dra slutsatsen att Tradewell 
i inledningsfasen av lanseringen av CSS bör fokusera på dessa två branscher för att öka 
chanserna att hitta kunder och företag som vill delta i eventuella betatester. Det skall dock 
sägas att det var få företag från varje bransch som deltog i min marknadsundersökning och 
man skall därför inte dra alltför stora slutsatser om marknaden som helhet baserat på min 
marknadsundersökning, detta gäller även för tidigare frågor. Min marknadsundersökning ger 
dock en hänvisning om hur det kan tänkas se ut och gällande de respondenter som deltog så 
ger mina resultat en bra bild av situationen och därmed gäller de slutsatser jag dragit baserat 
på mina resultat för dessa respondenter. Jag anser dock att Tradewell bör göra en mer 
omfattande marknadsundersökning inom de två branscherna för att bekräfta det intresse som 
min marknadsundersökning visar och för att hitta fler företag som är intresserade av CSS. En 
sådan marknadsundersökning skulle samtidigt kunna inkludera ytterligare ett par branscher 
för att se om intresse finns och för att hitta potentiella kunder. Oavsett hur många branscher 
man inkluderar så har Tradewell mer resurser än vad jag hade och kan därmed göra en mer 
omfattande marknadsundersökning än mig vilket resulterar i mer statistiskt gångbara resultat 
och en bättre, mer komplett uppfattning om vilket intresse som finns för CSS. Det kan 
slutligen sägas att förutsättningarna för Tradewell att på ett lyckat sätt lansera CSS och 
etablera metoden på marknaden enligt mig är goda. Mina rekommendationer för hur 
Tradewell skall arbeta vidare med lanseringsprocessen för att kunna utnyttja de goda 
förutsättningarna diskuteras i nästa kapitel.  
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8. Diskussion 
 
I detta det sista kapitlet av rapporten förs en diskussion baserad på de slutsatser som drogs 

utifrån analysen i föregående kapitel samt den teori som togs upp i kapitel 3. Diskussionen 

ämnar besvara frågeställningarna i kapitel 1.3 samt att resultera i rekommendationer för hur  

Tradewell skall fortskrida med sin lansering av CSS.   

  
Det första som tas upp i teoridelen är produktutveckling. Då jag inte har varit med om själva 
utvecklingen av produkten CSS så kan jag inte gå lika djupt in på den delen av Tradewells 
arbete som jag kan med lanseringsprocessen av CSS. Jag har dock under arbetets gång 
observerat en del moment av även utvecklingsfasen varför jag kan föra en diskussion om vad 
jag upplevt. Viktiga begrepp som tas upp i den delen av teorin är dock innovativitet och 
produktutvecklingsprocess (Hutt & Speh, 2007; Dahlgren & Szatek, 1998; Hauptly, 2008). 
Gällande innovativiteten på Tradewell kan jag säga så pass mycket att det är ett företag som 
för tillfället befinner sig under stor förändring. Företaget som sådant och strukturen på själva 
företaget är stabil och solid men vad som håller på att förändras är, enligt min uppfattning, till 
stor del sättet att arbeta på. Detta har sin grund i utvecklingen av deras nya webbverktyg som 
nämnts tidigare under arbetet, IMPULS.  
 
Tanken, som jag har förstått det, är att inte bara CSS skall vara applicerbart med IMPULS 
utan även andra metoder som t.ex. webbenkäter. Det jobbas därför hårt för att anpassa 
arbetssättet efter de nya möjligheter som nu erbjuds i samband med framtagandet och 
utvecklandet av IMPULS. I samband med detta har då också CSS tagits fram. Som jag har 
uppfattat det så är det till stor del en idé som utvecklades av företagets ägare och tillika VD, 
Johan Asklund. Men även om idén från början var hans så har jag tydligt märkt av att han har 
delat med sig av idén till de andra på företaget och låtit de, till viss del, vara delaktiga i den 
process det inneburit att förverkliga idén. Teorin pratar just om detta, att dela med sig av idén 
och testa den på arbetskamrater för att se hur den fungerar och om den behöver utvecklas eller 
modifieras (Hauptly, 2008). Jag kan visserligen tycka att detta borde ha gjorts i ett tidigare 
stadium så att man från början hade alla medarbetare ombord. Nu upplever jag att det istället 
blivit så att idén börjat utvecklas och implementerats i det vardagliga innan personal inom alla 
delar av företaget var delaktiga.  
 
Inom Tradewell är det personer från flera olika delar av företaget, både chefer och anställda, 
som har jobbat med den nya applikationen respektive metoden som IMPULS och CSS 
innebär. Detta är precis vad som tas upp i teorin där det pratas om att en 
produktutvecklingsprocess är en process som involverar alla delar av företaget (Hauptly, 
2008). Detta som blir tydligt i Tradewells fall. Jag tror dessutom att det är extra viktigt inom 
ett så pass litet företag som Tradewell där alla hela tiden jobbar väldigt nära varandra. Den 
som är produktionsansvarig jobbar mycket med databasen och de verktyg som används och 
därav bör denna person kunna ha djupa kunskaper om hur programmet fungerar, vilka 
applikationer som är nödvändiga för att programmet skall fungera rent praktiskt samt komma 
med många bra och nya idéer om hur webbverktyget kan förbättras för att underlätta det 
vardagliga arbetet. Detta har, enligt min uppfattning, inte gjorts på ett optimalt sätt då alla 
parter inte varit inblandade fån början och webbverktyget, IMPULS, dessutom lanserades för 
användning innan det var praktiskt användbart för dem som jobbar med produktionen hos 
Tradewell. Detta har lett till att många ändringar har behövts göras i efterhand, något som inte 
är önskvärt då en ny produkt eller system introduceras (Hauptly, 2008). Därför kan jag tycka 
att den som är produktionsansvarig borde ha involverats på ett tidigare stadium för att 
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underlätta hela utvecklingsprocessen. Nu har det istället blivit så, uppfattar jag det som, att 
utvecklingen har börjat utan att produktsansvarig har fått vara med och dela med sig av sina 
tankar och åsikter vilket har skapat en del problem när applikationen helt plötsligt skall 
implementeras i det dagliga arbetet. Det har då visat sig att det är en hel del som säkert låtit 
väldigt bra i teorin men som sedan, när det skall användas praktiskt, inte har fungerat lika bra 
och man har då blivit tvungen att göra flera ändringar och förbättringar i efterhand. Detta 
visar tydligt på vikten av att inkludera personer av alla delar från företaget i en 
produktutvecklingsprocess. 
 
Förbättringar i efterhand är visserligen inte något dåligt då det leder till något bättre. Men det 
faktum att det skett för att man inte konsulterat personer som jobbar med det dagligen är vad 
som kan anses dåligt och bör således förbättras till nästa gång en liknande förändring skall 
ske. Teorin nämner att det är dyrt och resurskrävande att behöva göra en ”omlansering” på 
grund av att produkten som lanserades från början inte höll måttet (Hauptly, 2008). 
Visserligen är det här ingen produkt som lanserats mot kunderna än, utan en applikation som 
än så länge används för rapport- och resultatsammanställning internt. Jag anser dock att det 
som teorin säger är lika applicerbart oavsett om det är en intern eller extern uppdatering, då en 
omlansering i båda fallen blir kostsam. Det tas även upp att produktutvecklingsprocessen inte 
bara handlar om att spotta ut nya produkter på marknaden utan lika mycket om att förbättra 
interna processer (Dahlgren & Szatek, 1998; Hutt & Speh, 2007). Detta blir tydligt i 
Tradewells fall där just en sådan intern förändring är i görande. Krävs det en extern 
omlansering är detta uppenbart skadligt för företaget då risken att gå miste om kunder är stor. 
Internt kanske inte problemet anses lika allvarligt till en början men tittar man närmare på det 
så anser jag att det trots allt är det. Anledningen till det är en annan sak som teorin tar upp, 
nämligen kompetensen inom företaget och vikten av att skaffa sig så mycket kompetens som 
möjligt för att på så sätt underlätta produktutvecklingsprocessen (Dahlgren & Szatek, 1998). 
Risken med upprepade interna omlanseringar är således inte att man förlorar kunder, vilket 
visserligen också kan ske, utan mer direkt att man riskerar att förlora den kompetens som 
finns inom företaget, något som kan bli mycket kostsamt i längden. 
 
Att Tradewells personal är mycket kompetenta råder ingen som helst tvekan om. Alla är 
mycket duktiga inom sitt område och alla vet vad de gör och utför sina uppgifter på bästa sätt. 
Därför är det också av allt större vikt att behålla den här kompetensen inom företaget för att 
på så sätt hela tiden kunna förbättras. Vad som efterfrågas av mig är således inte mer 
kompetent personal, det är snarare ett något bättre samarbete mellan personalen och cheferna. 
På så sätt kombineras alla olika kunskaper som finns inom företaget och man kan då på ett 
bättre sätt dra nytta av de kompetenser som redan finns. Som det är nu så kan det ske klar 
förbättring inom det området. Sker inte en sådan förbättring är det lätt att det leder till att 
kompetensen går förlorad vilket således inte leder till förbättring utan till försämring. 
Slutsatsen man kan dra är således att Tradewell har all kompetens nödvändig för att kunna 
skapa en bra och väl fungerande produktutvecklingsprocess. Vad som behövs för att 
åstadkomma det i dagsläget är samarbete mellan de olika delarna av företaget och mellan de 
olika kompetenser och kunskaper som personalen besitter. Detta är dessutom, enligt mig, 
väldigt viktigt då det är ett litet företag och alla jobbar nära varandra hela tiden. Således kan 
det lätt skapas ett bra samarbete om alla är villiga och beredda att lyssna på varandra. Det kan 
å andra sidan lika lätt skapas sprickor inom företaget om detta inte åstadkoms.  
 
Jag anser att Tradewell är ett tydligt ett exempel på en annan sak som tas upp i teorin, 
nämligen att produktutvecklingsprocessen inte längre enbart handlar om att få fram nya 
produkter utan lika mycket handlar om att förbättra interna processer (Dahlgren & Szatek, 
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1998). Teorin tar också upp det faktum att det är viktigt att utveckla en klar 
produktutvecklingsprocess inom företaget för att på så sätt underlätta framtagandet av nya 
produkter och enklare kunna förbättra internt (Dahlgren & Szatek, 1998; Hutt & Speh, 2007). 
Jag har ingen uppfattning om i vilken utsträckning Tradewell tidigare har utvecklat nya 
system eller tjänster. Det känns dock som att marknaden i sig är väldigt standardiserad i fråga 
om vilka metoder som finns på marknaden och de utvecklingar som skett bör således ha skett 
internt för att anpassa sig till att kunna erbjuda fler metoder till kunderna. Att döma utifrån det 
och vad jag har sett av framtagandet av det nya webbverktyget under tiden jag har skrivit mitt 
examensarbete så kan jag dock dra slutsatsen att de inte har någon styrd 
produktutvecklingsprocess. Det kan således vara nyttigt för dem att föra dokumentation över 
hur den nuvarande förändringen inom företaget utvecklar sig för att i framtiden underlätta 
liknande situationer. Detta kan också vara bra för att underlätta samarbetet mellan de olika 
delarna inom företaget inför nästa förändring och då slippa många av de problem som uppstått 
på grund av bristen att dela med sig av information. Som det har varit nu har delar av 
personalen involverats i processen för sent och det har uppstått problem på grund av det. 
Personal från alla delar av företaget bör istället involveras i ett tidigt stadium av processen. 
Genom dokumentation och genomgång av processen efter den är klar så kan den förbättras 
märkbart till nästa gång en produktutveckling skall. 
 
Teorin säger också att man måste ha stora kunskaper om kundernas behov för att på ett 
framgångsrikt sätt kunna tillgodose behoven och utveckla produkter (Hutt & Speh, 2007). Det 
är svårt att egentligen säga något på den punkten då jag inte känner till processen bakom 
framtagandet av CSS och vilken information Tradewell hade om kunderna under processen. 
Men om man har i åtanke den erfarenhet som ägaren Johan Asklund har av branschen och det 
faktum att Tradewell funnits i snart 20 år medför en stor portion erfarenhet till företaget och 
man borde således ha ganska god kännedom om kunderna på marknaden. Kunderna mot vilka 
man riktar sig med en metod som CSS bör dock skilja sig något mot tidigare kunder och det 
är då inte säkert att den informationen om andra kunder gäller för dessa nya kunder. Jag kan 
tänka mig att Johan gick mycket på magkänsla och intuition då han fick idén om att utveckla 
den här produkten. Informationen om potentiella kunders behov tror jag dock var mindre känd 
under utvecklingsprocessen. En del information om tänkbara kunder och olika segment på 
marknaden har istället fåtts in genom den marknadsundersökning jag genomförde som en del 
av mitt examensarbete. T.ex. så visade några av mina slutsatser i Kapitel 7 att det kan vara 
svårt att värva kunder som redan gör undersökningar då de flesta av dessa är nöjda med 
resultaten, att kunder söker företag som erbjuder ett större utbud av metoder, att det börjar bli 
mer efterfrågat att göra undersökningar kontinuerligt samt att det kan vara viktigt att veta 
varför en del företag i dagsläget inte genomför undersökningar och ta reda på hur man enklast 
skall nå ut till dem med sin produkt. Jag anser att detta är viktig information och tror att den 
mycket väl kan visa sig vara nyttig under lanseringsprocessen. Jag tycker därför att Tradewell 
borde skaffa mer kunskap om kundernas behov och inte bara gå på erfarenhet och intuition.  
 
Ytterligare en sak som tas upp i det inledande avsnittet av teorin är vikten av att kunna 
hantera sin teknologiska bas och utveckla densamma (Hutt & Speh, 2007). Jag tycker detta är 
något som Tradewell visar bra exempel på. Det har gått bra för dem att arbeta i deras tidigare 
webbverktyg men de insåg att förutsättningarna förändrades och såg därmed också 
nödvändigheten av att förändra och förbättra sin egen teknologiska bas. Detta har som sagt 
skapat en del problem men själva initiativet till förändringen visar på att Tradewell insett 
vikten av att utveckla sin teknologiska bas för att kunna tillgodose kundernas behov och 
erbjuda bättre lösningar. Det leder in på ett annat område som tas upp i teorin, nämligen att 
man som säljare av komplexa tjänster ska kunna erbjuda kunderna fullständiga lösningar 
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Hauptly, 2008). Detta stöds också av slutsatserna från min marknadsundersökning som visade 
att företagen idag använder sig av olika typer och undersökningar och metoder beroende på 
syfte och mål med undersökningen. Därför söker de företag som har ett stort utbud av 
metoder och kan genomföra olika undersökningar så att de på så sätt kan köpa alla 
undersökningar av samma leverantör och veta att de får en väl genomförd undersökning. 
Enligt mig har Tradewell stora möjligheter att uppfylla dessa kunders behov. Till att börja 
med kan Tradewell genomföra undersökningar med hjälp av flera olika metoder där alla de 
vanligaste är inkluderade. Bara där ges kunden stor valmöjlighet och undersökningen kan 
anpassas efter kundens behov. Tradewell sköter sedan hela processen med allt vad det 
innebär; ta fram frågor, sammanställa frågeformulär, genomföra undersökningen, 
sammanställning av resultat och presentation i form av avrapportering och skriftliga rapporter. 
Allt sköts av Tradewell men i samråd men kunden så att kunden verkligen får det den vill ha. 
Slutligen har Tradewell ett dotterbolag som heter Sellmaster. Genom Sellmaster kan 
Tradewell erbjuda kunder hjälp med uppföljning av resultaten samt att genomföra åtgärder för 
förändring och förbättring inom företaget med den undersökning som gjorts som bas. Således 
kan Tradewell erbjuda sina kunder kompletta lösningar av statistiska undersökningar med 
uppföljning och åtgärder. Enligt mina slutsatser i Kapitel 7 så är det väldigt stor variation på 
hur mycket kunderna är villiga att spendera beroende på vilken metod de vill använda sig av. 
Det är därför bra att Tradewell kan erbjuda flera olika metoder och på så sätt nå ut till fler 
kunder genom att erbjuda fullständiga lösningar i olika prisklasser. Samtidigt har kunderna, 
som teorin förespråkar (Hauptly, 2008), valmöjligheter och kan välja vilka av momenten de 
vill skall ingå när de köper tjänsten av Tradewell. Min analys i föregående kapitel visade 
dessutom att de företag som redan använder sig av flera olika metoder är mer intresserade av 
CSS. Genom att attrahera den kategorin av kunder som använder sig av många metoder ges 
Tradewell möjligheter att introducera CSS för de kunderna och på så sätt kunna hitta företag 
som vill delta i betatester av CSS eller köpa undersökningar som genomförs med CSS. 
 
Slutligen tas det i första delen av teoriavsnittet upp vikten av att med en ny produkt erbjuda 
nytta till kunden och inte bara visuell dragningskraft då detta bara leder till kortsiktiga resultat 
(Hauptly, 2008). Frågan är således om CSS kan erbjuda nytta till kunder eller om det bara är 
en metod som låter fräck och nyskapande men i själva verket inte erbjuder något nytt till 
kunden. Enligt mig så kan, om allting fungerar som det ska med webbverktyg och 
automatiska system, CSS erbjuda kunderna nytta. För att CSS skall vara långsiktigt lönsam är 
detta en viktig del. Jag anser att den kan erbjuda nytta för att den dels är nyskapande då det är 
respondenten själv som tar initiativ till att delta i undersökningen. Det innebär att de kan 
sänka kostnaderna för produkten och således ta lägre pris för produkten eller sälja med större 
marginal. Fördelen är således kostnadseffektivitet och dessutom snabbhet, något som tagits 
upp tidigare under arbetet. Kunden behöver dessutom bara tillgång till telefon, något som 
många gånger kan vara en fördel. Dessutom har kunderna möjlighet att delta i 
undersökningen direkt efter att de gjort köpet eller fått varan levererad. Jag tror att det ökar 
svarsfrekvensen jämfört med om en undersökning genomförs veckor eller månader efter att 
kunden genomfört köpet. Då intervjun kan utföras direkt kan kunden när den är som mest 
exalterad eller missnöjd och verkligen känner för att dela med sig av sina åsikter också göra 
det. Jag tror många kunder ser det som en fördel och kommer att utnyttja den möjligheten. 
Det som jag dock anser vara den största nyttan med metoden är det faktum att det företag som 
köpt undersökningen kan se resultaten uppdateras online och i realtid. Genom denna funktion, 
som inte var tillgänglig tidigare, åtminstone inte för Tradewells kunder, så erbjuds kunderna 
nu att se resultaten direkt när de kommer in och slipper då vänta på att hela undersökningen 
skall genomföras och resultaten skall sammanställas manuellt och få resultaten veckor eller 
månader efter att svaren kom in. Den bilden som då ges är en bild av hur det såg ut för några 
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veckor eller månader sedan och på den tiden kan mycket hända och kundernas behov 
förändras. Det innebär i sin tur att man inte kan vidta åtgärder innan det för sent och 
katastrofen redan har skett. När man som företagare istället kan se resultaten uppdateras i 
realtid så ser man resultaten när de kommer in, och inte långt senare. Detta medför att man 
kan se trender i ett tidigt stadium och vidta nödvändiga åtgärder och genomföra förbättringar 
innan katastrofen har skett och därmed förhindra att den sker.  
 
Genomför man t.ex. en reklamkampanj och samtidigt genomför en undersökning för att se hur 
kunderna uppfattar kampanjen så är det en klar fördel att få resultaten i realtid. Då kan man se 
trender tidigt och visar det sig då att kampanjen inte uppfattas på förutsett sätt och inte har 
önskad effekt på kunderna kan man vidta åtgärder tidigt och ändra kampanjen så att önskad 
effekt uppnås. Måste man å andra sidan vänta veckor eller månader på att få resultaten från 
hur undersökningen uppfattades så kommer kampanjen att pågå under hela den tiden och har 
den då inte haft önskad effekt, eller till och med motsatt effekt, på kunderna så har man 
således spenderat en massa pengar på en meningslös kampanj som inte gav resultat. Och att 
kasta bort pengar vill inte något företag göra och framförallt inte då vi befinner oss i en 
lågkonjunktur. Det är dessutom en kostnadseffektiv metod sett till den mängd information 
man potentiellt kan få in i förhållande till hur mycket pengar man spenderar på metoden. Jag 
tycker därför att Tradewell med CSS erbjuder nytta till kunderna på marknaden och således är 
CSS mer än bara något som låter ”flashigt”. 
 
Som tagits upp tidigare är det viktigt för företagen att ha så mycket information som möjligt 
om deras kunder och detta är än viktigare då ett företag skall göra en marknadssegmentering. 
Enligt Wen och Peng (2002) så behöver företagen idag veta vilka deras kunder är, deras 
utmärkande karaktärsdrag samt deras preferenser för att kunna erbjuda produkter och tjänster 
som attraherar kunderna. Simkin (2008) säger vidare att det är många B2B-företag som har 
svårigheter att göra en segmentering av marknaden då de saknar kunskap om kunderna. Jag 
skrev tidigare i diskussionen att det var mycket intuition och magkänsla som startade 
utvecklingen av CSS och att de två faktorerna också genomsyrat lanseringsprocessen såhär 
långt. Jag står fast vid detta och tycker att Tradewell borde skaffa sig större kunskaper om hur 
hela marknaden ser ut och vilka olika typer av kunder som finns och sedan utgå från den 
kunskapen när man bestämmer sig för vilka kunder man skall rikta sig mot med CSS. 
Slutsatserna i Kapitel 7 visade t.ex. att kunderna spenderar olika mycket pengar beroende på 
vilken metod som används, att det är viktigt att veta varför somliga företag idag inte genomför 
undersökningar, att CSS är bättre lämpad för företag som säljer till konsumenter, att de 
företag som idag inte genomför undersökningar visade större intresse för CSS samt att de 
företag som redan genomför undersökningar med flera olika metoder är mer öppna för 
ytterligare en. Alla dessa slutsatser anser jag bidra med viktig information som hjälper till i 
beslutstagandet under lanseringsprocessen och Tradewell bör således skaffa mer information 
av det slaget.  
 
Som det har varit nu så har det varit mycket erfarenhet och magkänsla som legat till grund för 
vilka man riktar sig mot och jag menar inte att det är fel. Erfarenhet är enligt mig mycket 
viktigt vid lansering av en ny produkt. Vad jag menar är att Tradewell bör styrka de beslut 
som tas baserade på erfarenhet med kunskap om kunderna. Visar det sig då att deras första 
beslut står fast så kan de satsa hårdare och med mer självförtroende. Om det å andra sidan 
visar sig att det är bättre att rikta sig mot andra kunder än man från börjat valt så hade sådana 
ändringar kunnat genomföras innan man satsar resurser på fel kunder. Därför anser jag att 
Tradewell vid nästa lansering av en ny produkt och innan man går längre med CSS, bör skaffa 
sig mer kunskap om kunderna på marknaden för att sedan kombinera denna kunskap med den 
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gedigna erfarenhet och kompetens Tradewell besitter för att på så sätt kunna ta säkrare beslut 
och öka sannolikheten att de lyckas med lanseringen.  
 
Då en marknadssegmentering görs är många av de involverade besluten subjektiva; resultaten 
skall tolkas av chefer och anställda och beslut skall tas om hur segmenteringen skall användas 
(Hoek et al, 1996). Det är således uppenbart att många svåra beslut måste tas baserat på den 
kunskap som segmenteringen ger och i dessa fall anser jag att det är viktigt med en god 
erfarenhet om marknaden för att kunna avgöra vad som är bäst för företaget. Quinn et al 
(2007) säger dessutom att trots att en marknadssegmentering är en bra grund så är 
användningsområdena i många fall begränsade och Hoek et al (1996) bygger vidare på det 
och säger att man därför inte kan bygga en hel marknadsplan kring en marknadssegmentering. 
Under tiden på Tradewell fick jag intrycket av att teorin i detta stämmer. Det är utan tvekan 
många svåra och subjektiva beslut som tas och på ett litet företag som Tradewell kan det lätt 
bli så att alla beslut tas av en person. I Tradewells fall kan jag tycka, som nämnts tidigare i 
diskussionen att fler personer borde ha varit inblandade i utvecklingen och beslutstagandet i 
processen med CSS. Jag anser att VD:n (eller den som har det yttersta ansvaret) bör ha en 
utslagsröst men man bör samtidigt lyssna på dem som befinner sig längre ner i 
företagshierarkin. På den punkten kan Tradewell förbättra sig till nästa gång man tar fram en 
ny produkt. Jag tycker också att man på Tradewell borde skaffa sig mer kunskap om 
marknaden för att sedan kombinera den kunskapen med kompetens och erfarenhet som finns 
inom företaget och sen komma till beslut om hur man skall lansera CSS och mot vilken typ av 
kunder man skall rikta sig mot. Jag anser min marknadsundersökning var ett steg i rätt 
riktning men mina resurser var helt klart begränsade och för att få en bättre uppfattning om 
marknaden bör en betydligt större undersökning göras. Då kan man lättare se utmärkande 
karaktärsdrag hos de kunder som är intresserade av CSS för att sedan börja sälja produkten 
mot dessa och få en så bra start som möjligt på marknaden. Jag tror att detta är extra viktigt i 
ett litet företag vars resurser är begränsade och man inte har utrymme att göra stora misstag, 
rikta sig mot fel kunder, och på så sätt misslyckas med produkten och äventyra kanske inte 
bara produktens, utan även företagets framtid.  
 
När produktutvecklingen är klar kommer nästa stora del av hela produktutvecklingsprocessen; 
lanseringen av produkten. Produktlanseringen är sammanbunden med själva 
produktutvecklingen men är samtidigt en så stor del, och involverar så många olika element, 
att det ses som en egen del av hela processen. I Kapitel 3, teorikapitlet, ligger stort fokus på 
just produktlansering. Anledningen till detta är att då mitt examensarbete på Tradewell 
började så var produkten så gott som färdigutvecklad och nästa steg i processen var 
lanseringen av produkten.  
 
Ser man till produktlansering i allmänhet så är det en svår process som sällan resulterar i bra 
resultat. Enligt Soni och Cohen (2004) misslyckas 75 % av alla nya produkter som lanseras på 
marknaden och detta beror till största del på dålig förståelse för kundernas behov, dålig 
konkurrensanalys, dålig planering och brist på interfunktionell kommunikation. Således 
behövs god förståelse om kundernas behov och konkurrenter, en stabil 
produktutvecklingsprocess samt effektiva interna föreberedelser. Soni och Cohen (2004) 
säger också att dessa saker uppnås genom att lära sig av varje ny utvecklings- och 
lanseringsprocess för att på så sätt få en klar lanseringsplan och kunna förbereda sig internt 
innan lanseringen sker. Dessa föreberedelser inkluderar t.ex. betatester, träning av personal 
och prissättning. För Tradewells del är det vissa av dessa bitar som jag anser att man gjort bra 
och vissa som kan bli bättre. Till att börja med söktes, genom min marknadsundersökning, 
företag som var villiga att delta i betatester. Detta är ett mycket bra initiativ av Tradewell för 
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att på så sätt testa produkten innan man lanserar den i full skala. Vad gäller prissättningen 
varierar den mycket från kund till kund, något som kommer att beröras senare i diskussionen. 
Vad som kunde ha gjorts bättre är de interna förberedelserna. Detta gäller inte för CSS i sig, 
utan för lanseringen av deras nya webbverktyg IMPULS, som dock är en stor del av CSS och 
konceptet som CSS baseras på. Det blev tydligt att de personer som till vardags jobbar med 
deras webbverktyg inte var redo för implementeringen av IMPULS. Det uppstod en hel del 
problem, som man visserligen lyckades lösa under tidens gång, men som kunde ha undvikits 
från början om de anställda haft bättre kunskap om hur det nya verktyget fungerade. Så på 
den punkten kan Tradewell absolut bli bättre och jag anser att genom att integrera personalen 
i utvecklingen och ge dem utbildning i hur systemet fungerar så hade många problem kunnat 
undvikas och övergången från det gamla till det nya webbverktyget hade blivit betydligt 
smidigare. Det kan visa sig i efterhand att det fanns flera andra bakgrundsfaktorer som bidrog 
till problemen men som jag uppfattade situationen så tror jag definitivt att brist på kunskap 
bland personalen var en av de stora faktorerna som gjorde att problemen uppstod. Det är då 
chefernas skyldighet att utbilda sin personal, en investering som lönar sig i slutändan. 
 
När man lanserar en produkt måste man komma ihåg att det är en dyr process (Calantone & 
Di Benedetto, 2007; Chiu et al, 2006; Garrido-Rubio & Polo-Redondo, 2005) men att det har 
visat sig att ju större investering, desto större är chansen att lanseringen blir lyckad (Ledwith 
& O’Dwyer, 2008). Dessutom hävdar Ledwith och O’Dwyer (2008) att skickligheten med 
vilka de olika momenten utförs är positivt korrelerad men hur väl produkten lyckas på 
marknaden. Jag anser att med den erfarenhet som finns på Tradewell och som framförallt 
VD:n besitter (han har byggt Tradewell från grunden och jobbat i branschen ännu längre) så 
har de en god uppfattning om hur mycket det kostar att lansera produkten samt vilken storlek 
på investering som krävs för att produkten skall lyckas. Jag tror således att Tradewell inte 
behöver upplysas närmare om detta eftersom de redan har en bra uppfattning om hur mycket 
arbete, tid och pengar som krävs för att lansera CSS på ett lyckat sätt. Det skall dock sägas att 
jag tycker att de skall våga investera och satsa på CSS så länge de har god kompetens och 
kunskap att luta sig tillbaka på under lanseringsprocessens gång.  
 
En intressant sak som tas upp i teorin är att produktlansering i ett stort företag är annorlunda 
jämfört med ett litet företag (Ledwith & O’Dwyer, 2008). De båda författarna hävdar vidare 
att man som ett litet företag bör lansera en produkt vars teknik är kompatibel med redan 
existerande teknik på marknaden. I Tradewells fall håller jag inte med om detta. Tradewell 
befinner sig på en marknad där tjänsterna är relativt standardiserade och det som skiljer 
företagen åt är hur stort utbud av de olika undersökningsmetoderna man kan erbjuda sina 
kunder. Därför är det svårt att differentiera sig från konkurrenterna och en produkt som CSS 
är enligt mig ett steg i rätt riktning. Om CSS fungerar som det är tänkt och Tradewell når ut 
till kunderna så kan det vara något som särskiljer dem från deras konkurrenter. Det finns 
liknande metoder på marknaden men, som jag uppfattat det, i väldigt liten utsträckning och 
jag tror att få av kunderna är medvetna om metoden och vilka fördelar den kan erbjuda. Kan 
Tradewell då vara bland de första på marknaden att erbjuda kunderna denna metod så tror jag 
de kan få ett stort försprång gentemot sina konkurrenter. Marknaden för undersökningar har 
utvecklats i takt med tekniken (telefon, Internet) och jag tror det är viktigt att inse att den 
kommer att fortsätta göra det. T.ex. visade mina slutsatser i Kapitel 7 att det är fler och fler 
företag som ser nyttan med att genomföra undersökningar kontinuerligt och att efterfrågan av 
den typen av undersökningar därför kommer att öka, något som Tradewell kommer att kunna 
erbjuda sina kunder i och med CSS och den teknik som används med CSS. Ledwith och 
O’Dwyer (2008) säger att den marknadsplan som tas fram vid en produktlansering är en 
dynamisk process och bör anpassas efter marknaden, hur väl man känner sin målgrupp och 
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övriga grupper på marknaden och vilka tillväxtmöjligheter som finns, vilket stödjer min åsikt 
om att Tradewell gör rätt som lanserar CSS då jag anser att det är vad marknaden kräver. 
 
Vi lever i ett samhälle där folk har allt mindre tid över för sådant som inte är absolut 
nödvändigt och allt går hela tiden snabbare och utvecklingen av teknik är enligt mig en starkt 
bidragande faktor till detta. Därför är det viktigt att kunna erbjuda det traditionella till dem 
som efterfrågar det samtidigt som man kan erbjuda något nytt till de kunder som vill ha det 
och genom att utöka sitt utbud med en metod som CSS så anser jag att Tradewell tar ett stort 
steg mot att attrahera nya kunder och öka sin lönsamhet. Inom Tradewell finns, som sagt, stor 
erfarenhet och stor kännedom om marknaden i allmänhet, dess utveckling över tiden och vilka 
tillväxtmöjligheter som finns. Kan man dessutom, som sagts tidigare, skaffa sig mer statistiskt 
säkerställd och mer detaljerad information om marknaden, konkurrenter samt olika 
kundgrupper så ökar sannolikheten att lyckas ytterligare. 
 
Ledwith och O’Dwyer säger vidare att en produktutvecklingsprocess i små företag tenderar 
att vara mer informell än i stora företag samt att kommunikationen bland medarbetare 
tenderar att vara bättre i små företag än stora företag. Vad gäller kommunikationen inom 
Tradewell under framtagandet av CSS så har det ämnet redan berörts tidigare. Gällande 
formaliteten av processen kan det sägas att det jag sett på Tradewell stödjer teorin. Nu kan jag 
inte jämföra med ett stort företag och deras process men jag kan säga att jag tycker processen 
på Tradewell har varit relativt informell och skulle jag göra ett antagande så antar jag att den 
varit mer informell än vad produktutvecklingsprocesser är på större företag. Tradewell är ett 
såpass litet företag och alla pratar med alla och har en person problem med något så går man 
direkt till den personen som kan lösa det istället för att gå omvägar via andra personer. Så 
kommunikationskanalerna inom Tradewell är mestadels informella och alla förutsättningar 
finns för att kunna bättra på kommunikationen i framtida produktutvecklingsprocesser.  
 
I en produktutvecklingsprocess är inte bara varje element för sig viktigt. De olika elementen 
måste samordnas och stödja varandra för att göra hela processen starkare och mer homogen 
för att öka chanserna för en lyckad process (Hart & Tzokas, 2000; Ledwith & O’Dwyer, 
2008). De elementen som jag ansåg viktigast, som var mest aktuella vid lanseringen av CSS 
och som förekom flitigast i de artiklar och böcker jag tog del av var marknadsorientering, 
produktplacering, prissättning, marknadskommunikation och distribution.  
 
Det första av ovan nämnda element som tas upp i teorin är marknadsorientering. Enligt 
Ledwith och O’Dwyer (2008) handlar detta om kännedom om marknaden och hur de 
orienterar sig på marknaden. De båda författarna visar också på ett starkt samband mellan 
stark marknadsorientering och organisatorisk framgång. Calantone och Di Benedetto (2007) 
säger vidare att ett företags marknadsorientering beror på de kunskaper företaget har om 
kundernas behov och viljor. Detta förstärks av Soni och Cohen (2004) som utvecklar det och 
hävdar att man skall vara ett kundorienterat företag, inte ett marknadsorienterat. Man måste 
således förstå hur kundernas arbetssätt och sättet produkterna används på. Allt ovanstående är 
sådant som redan tagits upp ur Tradewells perspektiv tidigare i diskussionen och det behövs 
därför, enligt mig, ingen vidare utveckling av detta.  
 
Men marknadsorientering handlar inte bara om kunskap om kunder utan även om 
konkurrenter och marknaden i allmänhet. Man måste vid en lansering veta vilken miljö som 
råder på marknaden, hur konkurrensen ser ut, vilken förhandlingskraft leverantörer respektive 
kunder har, vilka substitut som finns och olika ingångs- och utgångsbarriärer. I och med alla 
dessa faktorer kan det lätt uppstå osäkerheter på marknaden som man måste räkna med då 
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man tar fram en lanseringsstrategi (Calantone & Di Benedetto, 2007). Vad gäller Tradewell så 
tror jag de har god kunskap om hur marknaden ser ut, åtminstone i fråga om metoder och 
tekniker på marknaden. Som tagits upp tidigare under arbetet så är metoderna på marknaden 
ganska standardiserade och frågan gällande konkurrenter är vilket utbud de erbjuder sina 
kunder. I Kapitel 4 av arbetet finns en kartläggning av metoderna på marknaden och då den 
mesta av denna information fåtts från Tradewell antar jag att de har god kunskap om de 
metoder som idag finns på marknaden. Vad jag skulle vilja efterfråga från Tradewells sida är, 
för att få ännu mer kunskap om marknaden och förbättra förutsättningarna för CSS, är 
information om liknande metoder som CSS som är på väg att lanseras eller redan har lanserats 
i liten skala. När jag gjorde min kartläggning av metoder så kunde jag inte hitta mer än det 
som Statistiska Centralbyrån skrev i sin broschyr om liknande metoder. Detta var dock inte 
speciellt mycket och mina resurser i fråga om tid var begränsade. Jag tror därför att en mer 
utförlig kartläggning över detta skulle vara till Tradewells fördel. Antingen skulle man hitta 
företag som har liknande metoder och då kunna se hur de gör och vilka de riktar sig mot etc. 
eller så skulle man bara bekräfta att det är en ännu så länge outforskad metod som knappt 
används, dvs. bekräfta vad min kartläggning visar, dock med större säkerhet. Ett alternativ är 
att utvidga kartläggningen och titta på andra länder som exempelvis USA där jag tror att det 
definitivt finns liknande metoder. Man skulle då kunna få tips och råd på hur man skulle 
kunna förbättra CSS och göra metoden optimal genom att se på utländska företag som 
använder liknande metoder.  
 
En annan viktig del av marknadsorienteringen är timingen, dvs. när en produkt skall lanseras 
på marknaden. Här råder lite delade meningar bland akademikerna. Det finns de som menar 
att det är bäst att vara först på marknaden med en ny produkt eller teknik för att man då 
erhåller fördelar så som kunskap om marknaden, möjlighet för finjusteringar och 
uppdateringar, frihet att sätta ett högre pris, större vinster och större möjligheter att bygga 
barriärer för konkurrenter som du inte erhåller om du lanserar en liknande produkt eller teknik 
senare (Hart & Tzokas, 2000; Chiu et al, 2006). Hart och Tzokas (2000) tar också upp studier 
som visar på att de nylanserade produkter som lyckats väl på marknaden har lanserats i ett 
tidigt stadium av marknadens livscykel, dvs. när det finns få konkurrerande produkter av 
samma slag och tillväxtmöjligheterna är stora. Detta argument styrks av Calantone och Di 
Benedetto som skriver att om man är först ut på marknaden så hjälper det till att bygga ett 
rykte kring produkten samt visar på samband mellan lyckad produktlansering, levererat 
kundvärde och timing.  
 
Det finns dock argument för att det inte är ultimat att vara först med en produkt på 
marknaden. Hart och Tzokas (2000) säger att de tidigare nämnda fördelarna inte kommer 
automatiskt pga. de tekniska och marknadsmässiga osäkerheter som råder vid en 
produktlansering. Det kan då vara bättre att vara en tidig efterföljare och dra nytta av att lära 
sig av andras misstag och på sätt kunna konkurrera ut de som var först på marknaden med 
bättre mer välutvecklade produkterbjudanden. Chiu et al. (2006) säger också att genom att 
vara en tidig efterföljare reduceras risker och osäkerheter. Hart och Tzokas (2000) säger 
vidare att meningsskiljaktigheterna kring ämnet kan bero på misslyckandet med att inse att 
olika taktiker är olika lyckosamma beroende på vilken typ av marknad produkten lanseras på.  
 
För Tradewells vidkommande tror jag personligen att det är bra att vara först ut med CSS och 
inte vänta på att konkurrenterna skall lansera något liknande först. Det skall dock sägas att jag 
tror att det redan i viss utsträckning finns liknande system, de är dock inte speciellt välkända 
på marknaden och bland kunder. Jag tror därför att Tradewell kan dra nytta av den tidigare 
föreslagna kartläggningen av marknaden och framförallt se på hur de gör i andra länder och 
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på så sätt få information om hur man kan optimera lanseringen och utveckla CSS ytterligare. 
Jag tror också att Tradewell har mycket att vinna på att lansera en metod som denna bland de 
första på marknaden och därmed dra fördel av att vara just först. CSS är en kostnadseffektiv 
metod som ger köparen mycket information på kort tid om sina kunder. Jag tror detta kommer 
att bli mer och mer eftertraktat då takten i samhället hela tiden ökar, ny teknik utvecklas och 
företagen vill ha väsentlig information på kort tid. Jag tror dessutom att uppdatering av 
resultaten i realtid kommer bli mer och mer efterfrågat bland företagen för att de skall kunna 
göra eventuella ändringar och dra slutsatser om olika frågor så fort som möjligt, vilket stöds 
av slutsatserna i Kapitel 7 som visade att undersökningar som görs kontinuerligt (oftare än en 
gång i månaden) blir vanligare och mer efterfrågat. Att då vara först med det på marknaden 
erbjuder möjligheter att få kunder som man annars inte hade kunnat få, t.ex. kunder som 
tidigare inte insett fördelarna med kundundersökningar, inte sett nyttan med redan existerande 
metoder eller är missnöjda med sin leverantör av undersökningar. Mina slutsatser i Kapitel 7 

visade just att just de företag som i dagsläget inte gör undersökningar är mer intresserade av 
CSS än de som gör det samt att de företag som är missnöjda med sin leverantör och resultaten 
från sina undersökningar förmodligen är mer öppna att byta leverantör och testa en ny metod. 
Jag anser därför att Tradewell bör spendera resurser på att identifiera dessa potentiella kunder.  
 
Gällande prisfrågan så kommer detta tas upp senare, men av de andra fördelar som nämndes 
tidigare och som kan fås av att vara först på marknaden så är det framförallt kunskap om 
marknaden, större vinster och möjligheter till finjusteringar som jag tror Tradewell kan få. Att 
bygga barriärer för konkurrenter på en så pass standardiserad marknad kommer att bli svårt då 
varken ingångs- eller utgångspriser, enligt min uppfattning, är höga. Med CSS har man dock 
möjlighet att locka fler kunder då man kan erbjuda ett större utbud samt kompletta lösningar 
och därmed öka vinsten för företaget. Genom att vara först tror jag också att de företag som är 
intresserade av CSS är mer villiga att ställa upp på betatester då de inte kan få en 
undersökning med samma metod av andra företag. Därmed får Tradewell möjligheter att 
utveckla CSS ytterligare, förfina systemet och sedan kunna locka ännu fler kunder med en 
bättre produkt. Detta leder till att Tradewell får ett försprång gentemot konkurrenter då de kan 
erbjuda en fullt fungerande metod som inte behöver justeras eller uppdateras. Tradewell får 
också en större kunskap om marknaden och kan i sina inledande tester se vilka typer av 
företag detta fungerar bäst för, vilka typer av företag som är mest intresserade och vilka man 
skall vända sig mot när man lanserar CSS i full skala. Detta är av största vikt för att snabbt få 
ut CSS till kunderna och skapa ett rykte på marknaden, inte bara för CSS, utan även för 
Tradewell. Detta är dessutom en kunskap konkurrenterna inte kommer att besitta och riskerar 
därför att rikta sig mot fel del av marknaden och således har Tradewell en fördel av detta. 
Sammanfattningsvis kan sägas att jag tror att efterfrågan efter den här typen av metod med 
den teknik som erbjuds kommer öka och att Tradewell därför tjänar på att lansera produkten 
så snart som den är helt fungerande då detta erbjuder Tradewell fördelar som efterföljande 
konkurrenter inte kommer att få.  
 
Nästa element som tas upp i teoridelen är produktplacering, dvs. hur produkten kommer att 
uppfattas av potentiella köpare (Hart & Tzokas, 2000). Hart och Tzokas (2000) skriver att 
produktplacering handlar om hur produkten påverkar möjliga kunder och pga. detta måste 
placeringen vara sådan att produktens konkurrensfördelar stämmer överens med 
förväntningarna hos de kunder man riktar sig till. Konkurrensfördelarna innebär i vilken grad 
produkten erbjuder fördelar som inte varit tillgängliga tidigare, i vilken grad kunderna blir 
mer nöjda än tidigare samt i vilken grad den nya produkten eller tjänsten löser kundernas 
problem gentemot tidigare produkter eller tjänster. Detta är högst relevant för Tradewell då 
det under Kapitel 7 dragits slutsatser som visar på att CSS inte är en metod för alla . Min 
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marknadsundersökning visade att bland respondenterna ansågs snabbhet, kostnadseffektivitet 
och uppdatering av resultat i realtid vara de främsta fördelarna med CSS. Detta är inte 
eftertraktat av alla kunder och Tradewell måste således rikta sig mot ”rätt” kunder, dvs. de 
som är intresserade av dessa egenskaper. För att kunna göra det krävs mycket information om 
kunderna, något som diskuterats under tidigare delar av diskussionen. Då CSS marknadsförs 
och säljs måste Tradewell peka på framför allt dessa fördelar då de är mest troliga att attrahera 
nya kunder. I andra hand kan man peka på fördelar som kanske inte är lika tydliga för kunden 
men som Tradewell anser vara starka fördelar och på så sätt övertyga kunden och sälja in CSS 
ytterligare. Dessa egenskaper är då de konkurrensfördelar som CSS besitter och som särskiljer 
metoden från tidigare metoder och kan locka nya kunder genom att lösa problem för kunderna 
som inte tidigare blivit lösta eller erbjuda en nytta till kunderna som de tidigare inte kunnat få. 
För att kunna marknadsföra dessa konkurrensfördelar på ett effektivt sätt är det dock viktigt 
att de marknadsförs mot rätt kunder, mot kunder vars förväntningar på en 
undersökningsmetod är just de egenskaper och fördelar som CSS har att erbjuda. Enligt 
slutsatserna i Kapitel 7 kan dessa kunder t.ex. vara kunder som säljer till slutkonsumenter, 
som i dagsläget inte genomför undersökningar eller som redan använder sig av många 
metoder och är mer öppna för att testa något nytt och använda sig av ännu en metod. 
 
Prissättning av produkter och tjänster är något som tidigare i diskussionen nämnts i 
förbifarten men nu kommer diskuteras mer ingående. Priset på produkten eller tjänsten 
reflekterar ofta dess placering på marknaden och dess kvalitet. De vanligaste strategierna vid 
prissättning är skimmningsstrategi och penetrationsstrategi (Calantone & Di Benedetto, 2007; 
Hart & Tzokas, 2000; Garrido-Rubio & Polo-Redondo, 2005). Tidigare har 
skimmningsstrategi (höga priser, mindre distribution, mer exklusivt) ansetts vara den mest 
lönsamma metoden långsiktigt sett men i och med att produkternas livslängd blir kortare och 
konkurrenter allt snabbare följer efter med liknande produkter har det inneburit att det kan 
vara lämpligare med en penetrationsstrategi (låga priser, större distribution, mindre exklusivt) 
(Hart & Tzokas, 2000). Det viktigaste med prissättning är dock att den anpassas efter 
marknaden samt att den koordineras med de andra elementen, exempelvis kvalitet och 
distributionskanaler så att priset är befogat. Prisstrategin måste också stödjas av timing av 
lanseringen och det kräver, precis som tidigare, stor kunskap om kunderna och deras behov. 
Det viktigaste som chef är dock att ta beslutet med den övergripande marknadsstrategin i 
åtanke (Calantone & Di Benedetto, 2007). 
 
När det gäller prissättningen av CSS är det svårt att sätta ett fast pris på en undersökning. 
Priset varierar beroende av storlek på undersökningen och anpassas således till varje kund. I 
vanliga fall prissätts en undersökning med hänsyn till hur många intervjuer som skall göras, 
vilka personalresurser som behövs osv. Med CSS blir det dock annorlunda eftersom hela 
metoden i princip är automatiserad. Därmed blir det inga stora personalkostnader då inga 
personer behöver sitta och kontakta respondenterna då respondenterna själva tar initiativ till 
undersökningen. Dessutom behövs ingen lång sammanställning av resultaten utföras av 
Tradewells personal då detta sker automatiskt över Internet. Således kan man skära ner på 
många kostnader som kommer med användandet av mer traditionella metoder vilket innebär 
att man antingen kan ta ett lägre pris för undersökningarna eller ta ett högre pris och sälja 
undersökningarna med större vinstmarginal. Vad som påverkar priset för en undersökning är 
hur lång tid köparen vill att undersökningen skall pågå, ju längre den pågår desto mer kostar 
det. Det är dessutom köparen som väljer hur mycket de vill spendera på de incitament som 
skall locka respondenterna att delta i undersökningen.  
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Eftersom CSS har en initial uppstartningskostnad så bör man således ha ett grundpris för att 
köpa en undersökning med metoden. Vad Tradewell då skulle kunna göra är att ha en 
minimumtid på exempelvis 2 veckor eller 1 månad som är den minsta och billigaste versionen 
som går att köpa av CSS. Man kan sedan erbjuda kunderna att bygga på detta med olika 
tidsintervall på antingen 2 veckor eller 1 månad och ju längre kunden vill att undersökningen 
skall pågå, desto mer får de betala. För CSS är den största kostnaden själva 
uppstartningskostnaden och därefter sköts allt automatiskt och allt som krävs är mindre 
underhåll av systemet och någon som ser över undersökningen så att allt går som det ska. 
Därmed anser jag att ett bra prissättningsalternativ är att ha en standardkostnad på exempelvis 
50 000 SEK för en månad och sedan ha ett tillägg på 15 000 - 25 000 SEK per extra månad 
som köparen vill att undersökningen skall pågå. Överstiger längden t.ex. 3 månader kan man 
sänka priset för en ytterligare månad ännu mer. Nu är dessa siffror tagna helt ur luften och 
kanske inte alls den prisnivå som Tradewell tänkt sig men de illustrerar principen i det 
prissättningsexempel som jag tycker är en bra idé. Vad det innebär för Tradewells del är att 
den lägsta kostnaden för en undersökning med CSS täcker alla startkostnader samt ger en 
rimlig vinst. Allt som läggs till därutöver har en mycket högre vinstmarginal eftersom 
underhållskostnaderna inte borde vara speciellt höga. Således tjänar Tradewell på att sälja 
längre undersökningar eftersom vinstmarginalen blir allt högre samtidigt som de erbjuder 
kunderna lägre pris ju längre de väljer att göra undersökningen. Samtidigt visar slutsatserna i 
föregående kapitel att olika kunder spenderar olika mycket pengar på undersökningar. Därför 
bör Tradewell kunna erbjuda CSS i olika prisklasser för att på så sätt nå ut till fler kunder. 
 
Man skall dock ha i åtanke att en av fördelarna, både enligt respondenterna i min 
marknadsundersökning och enligt Tradewell själva, var att metoden är kostnadseffektiv. Detta 
bör man på Tradewell ha i åtanke då man sätter prisnivån så att man inte omvandlar priset till 
en nackdel utan utnyttjar att det ses som en fördel och använder det som en viktig faktor när 
man marknadsför och säljer metoden. Jag tror att genom att prissätta produkten enligt den 
princip jag angav ovan så får man en prissättning som är väl anpassad till marknaden och de 
kunder Tradewell vill attrahera med CSS. Det ger också en standardiserad modell till alla 
säljare så att de undviker subjektiva beslut gällande prissättning vilket lätt kan medföra att 
kunderna betalar olika mycket för samma undersökning. Viktigt att ha i åtanke är dock 
kostnadseffektiviteten, vilket innebär att Tradewell inte kan ta ett alltför högt pris för CSS då 
man i sådana fall riskerar att förlora en av de största konkurrensfördelar som CSS besitter. 
Även om inte Tradewell väljer just den modellen som jag föreslagit så bör de ha en 
standardiserad modell för att ha kontroll över prissättningen bland säljare och underlätta för 
all personal. Jag hoppas således att min prissättningsstrategi åtminstone kommer ge Tradewell 
en hänvisning om vad jag anser behövs gällande priset för CSS och kanske ge Tradewell egna 
och bättre idéer till prissättningsstrategier.  
 
Nästa element i produktlanseringen är marknadskommunikationen. Marknadskommunikation 
innebär exempelvis PR, annonsering, säljkampanjer och personlig försäljning (Hart & 
Tzokas, 2000; Soni & Cohen, 2004). Det har i studier visats att genom användning av 
kommunikationskanaler så som direkt marknadsföring, presentationer på mässor, 
radioreklam, TV-reklam och utskriven pappersreklam ökas chanserna till framgång för en ny 
produkt (Garrido-Rubio & Polo-Redondo, 2005). Det sägs också i teorin att på en marknad 
där företaget redan är en aktör är det enklaste att träna säljarna så att de kan sälja den nya 
produkten samt att cheferna planerar en inkludering av produkten i det redan existerande 
utbudet. Då lansering sker på en marknad där kunderna inte är bekanta med produkten, som i 
fallet med CSS, så är kommunikation riktad mot slutkonsumenten att föredra framför 
kommunikation riktad mot försäljarna. Dessutom finns det studier som visar på att om man 
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spenderar mer pengar på marknadskommunikationen än sina konkurrenter så ökar chanserna 
att lyckas (Hart & Tzokas, 2000; Garrido-Rubio & Polo-Redondo, 2005).  
 
Vad gäller Tradewell så anser jag att det första att man måste göra är att utbilda sina säljare så 
att de på ett bra och effektivt sätt kan sälja produkten. Detta kan till exempel innebära att 
utbilda dem om produkten i allmänhet och de speciella fördelar och egenskaper den besitter i 
synnerhet. För att göra detta kan det vara bra att ha en omfattande marknadsundersökning att 
falla tillbaka på för att visa vad de flesta potentiella kunder anser vara fördelar och nackdelar 
med CSS. Säljarna får då en bra uppfattning om vilka egenskaper som kan framföras som 
fördelar och vilka som behöver förklaras ytterligare för kunderna. Att ha statistik från en 
marknadsundersökning att visa vid säljtillfället kan dessutom förstärka intrycket av att vissa 
egenskaper verkligen ses som fördelar. Säljarna måste också undervisas i hur marknaden ser 
ut i dagsläget, vilken typ av kunder som är intressanta och rent allmänt om vilka 
förutsättningarna för CSS är. Hela utbildningen i sig ger säljarna ypperliga möjligheter att 
sälja produkten till potentiella kunder och det ger en bra grund för lanseringen av CSS. Vikten 
av utbildningen och att kunna presentera metoden visas också av slutsatserna i Kapitel 7. Det 
framgår där att det är viktigt att kunna presentera metoden och dess egenskaper på ett konkret 
och lättförståeligt sätt så att kunderna verkligen förstår hur metoden fungerar och hur den kan 
gagna deras företag och då ser nyttan med metoden. 
 
Men jag anser också att man inte bara kan lita på säljarna och deras existerande nätverk när 
man lanserar CSS. Tradewell måste också nå ut till kunder som inte är medvetna om 
fördelarna med en kundundersökning, till kunder som är missnöjda med sin nuvarande 
leverantör och till kunder som aldrig hört talas om Tradewell. Detta bör dock vara ett senare 
steg när man skapat en stabil grund för CSS och fått bekräftat att det fungerar och att det finns 
behov och intresse för metoden. Vid det tillfället vet man att man har en bra produkt att sälja 
och man kan med större självförtroende och förvisningar om framgång satsa mer resurser på 
CSS och lansera metoden i större skala. Det är då jag anser att Tradewell bör rikta sig direkt 
mot kunderna och inte gå genom säljarna. Detta kan göras på flera olika sätt med den mer 
omfattande marknadsundersökningen som grund och jag tror Tradewell har bättre kunskap än 
mig om hur man når ut till potentiella kunder. Exempel kan dock vara att visa sig på mässor 
och presentera CSS eller reklam på ställen där man vet att många företagsledare vistas. 
Grundprincipen med den kommunikationen skall dock vara att få potentiella kunder att bli 
medvetna om Tradewell i allmänhet och CSS i synnerhet. Man bör då peka på de egenskaper 
som av de flesta anses om fördelar, något man fått reda på i en marknadsundersökning. Man 
låter sedan kunderna själva kontakta Tradewell och anmäla intresse, t.ex. via deras hemsida 
eller direkt kontakt via telefon. Företaget blir sedan uppringda och de nyutbildade säljarna kan 
då gå in och ge kunden mer information om CSS och hur det fungerar och sälja in produkten i 
full skala. På så sätt undviker man att säljarna själva ska ta kontakt med alla potentiella 
kunder, något som skulle kräva alldeles för stora resurser, och man låter istället kunderna 
komma till Tradewell.  
 
Det sista enskilda elementet som jag tar upp i mitt arbete är distributionen vid lanseringen. Ett 
företag måste anpassa sig efter de förändringar som sker på marknaden och hela tiden se till 
så att man inte över- eller underproducerar (Hart & Tzokas, 2000). Då Tradewell inte säljer en 
produkt där ett visst antal produceras utan snarare en tjänst så är detta inte något problem för 
Tradewell. Det finns dock andra aspekter som berör Tradewell närmare. Distributionen för 
Tradewells del handlar mycket av sammanställande av resultat och presentation av desamma 
samt att undersökningarna utförs i tid och på ett professionellt sätt, dvs. kundservice. Hart och 
Tzokas (2000) tar upp just detta. De menar på att kundservicen är en viktig del av 
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distributionen och hur man har valt att placera produkten på marknaden. Det är därför viktigt 
att investeringen i service är tillräcklig för att kunna erbjuda kunderna den bästa möjliga 
servicen, något som i högsta grad påverkar hur den nya tjänsten kommer lyckas på marknaden 
(Hart & Tzokas, 2000). Enligt mig är dessutom servicen extra viktig då ens kunder inte är 
privatpersoner utan andra företag. En sådan relation är ofta mer personlig än om du riktar dig 
mot privatpersoner och således kräver en sådan relation mer underhåll. Att se till så att 
kunden får den absolut bästa servicen är därför av största vikt för att behålla sina kunder och 
se till så att de köper fler undersökningar. Det är dessutom betydligt dyrare att hela tiden 
skaffa nya kunder än att behålla de kunder man redan har vilket är ytterligare en anledning till 
att erbjuda bra service. De kunder som varit med länge är många gånger dessutom villigare att 
spendera mer pengar och köpa större undersökningar om de är nöjda med vad som levererats 
tidigare. Efter vad jag såg på Tradewell under min tid där så tror jag dock inte att servicen är 
något som kommer bli ett problem i samband med lanseringen av CSS. Jag upplevde att 
personalen är mycket serviceinriktade och hela tiden jobbade hårt för att erbjuda kunden den 
bästa servicen och för att lösa eventuella problem som uppstod.  
 
En sak som kan vara viktig att tänka på i samband med CSS är att eftersom det är en 
automatiserad metod är det lätt att man låter allt sköta sig självt när det väl är igång och 
därmed tappar kontakt med kunden. Detta tror jag är mycket farligt och en fälla som 
Tradewell måste undvika. Det kan lätt bli så att kunden då känner sig ignorerad och 
bortglömd och därmed inte vill fortsätta använda Tradewell som leverantör av 
undersökningar. Därför anser jag att det är viktigt för säljarna och övrig personal på Tradewell 
att, trots att det är en relativt självgående metod, hela tiden ha kontinuerlig kontakt med 
kunden för att försäkra sig om att kunden är nöjd, vad som är bra, om något behöver justeras 
etc. för att på så sätt skapa ett nära förhållande med kunden så att de blir nöjda och köper fler 
undersökningar av Tradewell.  
 
I denna del av teorikapitlet talas det också om vikten av att testa produkten på olika sätt innan 
den lanseras fullt ut. Det vanligast testet är betatester där man utvärderar produktens 
funktionalitet, vilken träning och support som behövs och hur dokumentation skall ske. 
Testerna kräver bra förberedelser så att man kan följa produkten på marknaden. Det är 
givetvis också viktigt att hitta kunder som vill delta i testet och som är villiga att dela med sig 
av information när testet är klart samt kan stå som referenser i framtiden (Soni & Cohen, 
2004). Jag anser att tester är absolut nödvändigt och något som Tradewell absolut borde göra 
innan lanseringen av produkten. Jag är dock övertygad om att Tradewell redan insett vikten 
av tester då jag vet att företag tillfrågats att delta i just betatester av CSS. Jag kan dock tycka 
att man borde ha testat det nya webbverktyget IMPULS mer än vad som gjordes innan man 
började använda det i sitt dagliga arbete. På så sätt hade många av de problem som diskuterats 
tidigare undvikits. Jag har dock fått intrycket att Tradewell lärt sig från sina misstag och 
numera inser vikten av testa tjänster och system som används både internt och externt. Jag 
tycker således att Tradewell gör helt rätt i att genomföra betatester och den tidigare föreslagna 
marknadsundersökningen kan dessutom hjälpa dem att hitta fler företag som är villiga att 
delta i denna typ av tester.  
 
Vad som slutligen tas upp i teoridelen är sambandet mellan de olika elementen i processen. 
Hart och Tzokas (2000) och Calantone och Di Benedetto (2007) drar slutsatsen att oavsett 
vilken typ av marknad man lanserar sin produkt på så är det viktigt att ta hänsyn till alla delar 
av marknadsplanen då ingen del av marknadsplanen ensam är avgörande för om produkten 
lyckas på marknaden eller ej. Istället är det alla delar tillsammans som skall vara koordinerade 
och jobba i symbios och stödja den strategiska lanseringsplanen för att produkten skall lyckas. 
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En studie av Ledwith och O’Dwyer (2008) visar att marknadsorientering är starkt relaterad till 
den nya produktens framgång på marknaden. Samma studie visade också att marknadstester, 
lanseringsbudgetering, lanseringsstrategi och lanserings taktik alla var starkt relaterade till 
produktens och företagets framgång på marknaden, framför allt för små företag. Samtidigt 
visades i samma studie att konkurrensorientering har ett starkare samband till ny 
produktframgång än både kundorientering och interfunktionell koordination inom företaget. 
Andra studier som gjorts visar att en bred produktlinje med en bred fokus på olika typer av 
målgrupper och ett stort antal kunder att nå ut till har visat sig vara den mest lönsamma 
strategin för produktlansering. Studier som denna sägs förstärka det faktum att de olika 
elementen i en marknadsplan måste fungera i symbios för att man skall få ut så mycket som 
möjligt från den och att produkten som sådan inte ensam avgör produktens framgång på 
marknaden (Hart & Tzokas, 2000; Chiu et al, 2006; Soni & Cohen, 2004). 
 
Om detta kan sägas att det finns många studier som visar på olika samband mellan olika 
element och faktorer. Det kan därför enligt mig vara svårt att dra några egentliga slutsatser 
och man måste känna sig fram och anpassa sin lanseringsstrategi till marknaden man befinner 
såg på. Men oavsett vilken strategi man väljer så visar studierna att det är viktigt att alla delar 
av processen stödjer varandra, är homogena och för lanseringen mot det slutliga målet och 
detta håller jag verkligen med om. Jag anser därför att detta är något Tradewell skall ha i 
åtanke när den slutliga lanseringen av CSS sker för att på så sätt öka chanserna för att CSS 
skall lyckas på marknaden. De måste se till så att alla delar av processen jobbar åt samma håll 
och gör lanseringen av CSS till en lyckad lansering. Det är också viktigt att alla delar av 
processen är färdiga vid lansering och klara strategier finns och att man har sett till så att allt 
fungerar så bra det går för att på så sätt undvika en massa problem efter lansering. På så sätt 
undviker de att behöva göra kostsamma förändringar i efterhand som stöter bort kunder och 
kan istället fokusera på att skaffa nya kunder som vill använda sig av CSS.  
 
Efter lanseringen är det också bra att analysera processen och utvärdera hur lanseringen gick. 
Man tittar då på om den var lyckad eller ej och vilka faktorer som var avgörande. Resultatet 
kan mätas inom flera områden, t.ex. finansiella och ur tidsaspekter. Vid en utvärdering, precis 
som vid lansering, är det viktigt att inkludera personer från flera olika parter, och inte bara 
inom företaget utan också t.ex. kunder, för att på så sätt få ett bredare perspektiv på hur 
lanseringen gick (Soni & Cohen, 2004). Detta är något som jag anser att Tradewell bör göra 
när man anser att själva lanseringsfasen av CSS är avslutad. På så sätt kan man se vad som 
gjordes bra och mindre bra och lära från sina misstag inför kommande lanseringar av nya 
system eller produkter. Det hjälper dessutom Tradewell att skapa en mer standardiserad 
modell för produktlanseringar som kan vara användbar och förenkla framtida lanseringar.  
 
För att sammanfatta diskussionen kan jag säga att det finns saker som Tradewell borde 
förbättra, t.ex. den interna kommunikationen och lanseringsprocessen som helhet, dvs. skaffa 
riktlinjer för hur en produktutveckling och lansering bör gå till i framtiden, dock med 
möjligheter att anpassa sig till situationen på marknaden och produkten/tjänsten de lanserar. 
Jag anser också att de bör genomföra en marknadsundersökning i större skala än vad jag hade 
möjlighet att göra för att på så sätt skaffa sig mer information om marknaden och 
konkurrenterna och kunderna på densamma. På så sätt kan man öka sannolikheten att nå ut till 
”rätt” kunder och att lyckas med lanseringen av produkten och öka chanserna för framgång. 
Det finns samtidigt viktiga element i processen som Tradewell redan i dagsläget besitter, gör 
och är medvetna om. Exempel på detta är en stor erfarenhet inom företaget som definitivt är 
viktigt, en hög kompetensnivå både bland chefer och anställda, hög medvetenhet om vikten 
av att genomföra olika tester och att bra kundservice är av absolut intresse för att skaffa och 
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behålla kunder och vara ett fortsatt framgångsrikt företag. Jag tycker att Tradewell gör helt 
rätt som utnyttjar tekniken och satsar på att vara bland de absolut första med att lansera en 
metod som CSS. Min marknadsundersökning visar att det finns intresse för en sådan metod 
och med en större, mer omfattande marknadsundersökning tror jag definitivt att de kommer 
hitta fler potentiella kunder som är intresserade av att köpa undersökningar genomförda med 
CSS. Jag anser att förutsättningarna för Tradewell och lanseringen av CSS redan idag är bra 
men kan bli ännu bättre om de jobbar på att förbättra de saker som jag har tagit upp i 
diskussionen. Samtidigt skall de inte glömma de saker de redan är bra på utan även jobba för 
att bli ännu bättre på dessa saker också; jag anser att ständig förändring och utveckling mot 
det bättre är nödvändigt för att kunna behålla och förbättra sin position på marknaden och jag 
tror att Tradewell tar ett stort steg i rätt riktning i och med utvecklandet och lanseringen av 
CSS. Jag tror på CSS som produkt och jag tror att Tradewell kommer att lyckas lansera CSS 
på ett framgångsrikt sätt.  
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Bilaga A – Protokoll: Brainstormingmöte 
 
Plats:   Tradewells kontor 
Datum:   2009-03-26 
Tid:   09.00-11.00 (med 20 min. paus efter 35 min) 
Moderator/Deltagare:  Felix Berglund, Student, Karlstads universitet 
Deltagare:  Johan Asklund, Ägare och VD, Tradewell Group AB 
  Raul Kaber, Datakonsult 
  Nils-Gustav Paulson, Marknadschef/säljare, Tradewell Group AB 
  Sofie Kellnor, Produktionschef, Tradewell Group AB 
  
 
Frågeställning 
 
Vilka tänkbara användningsområden finns för CSS och inom vilka branscher skulle CSS vara 
applicerbart? 
 
Agenda 
 

• Vad är brainstorming och hur fungerar det? 
• Bakgrundsinformation CSS 
• Idéspelet 
• Betygsättning av idéer 
• Hur går vi vidare? 

 
Utförande 
 
Mötet inleddes med att Nils-Gustaf gick igenom brainstorming; vad det är, hur det fungerar 
och hur ett brainstormingmöte skall utföras för att få bäst resultat. Vi ansåg det lämpligast att 
Nils-Gustaf gjorde det då han har lett brainstormingmöten tidigare och hade erfarenhet av den 
här typen av möten. Det fortsatte sedan med att jag gav kort bakgrundsinformation om CSS 
samt klargjorde frågeställningen så att alla förstod vad vi ville ha ut av mötet. Sedan 
förklarade jag spelet, Idéspelet. Idéspelet är ett spel designat för brainstormingmöten och 
fungerar som ett verktyg för att genomföra brainstormingmöten på ett så bra sätt som möjligt. 
Det blir dessutom, enligt mig, roligare då spelet används än om man genomför ett 
brainstormingmöte utan spelet.  
 
När alla förstod reglerna och hur spelet går till så började vi spela. Mötet och spelandet var 
uppdelat i två delar. Den första delen, exklusive inledande förklaringar, varade ca 35 minuter 
och syftet var då att varje person, med hjälp av spelet, skulle få fram så många idéer som 
möjligt. Efter första delen tog vi en paus för att samla ny energi inför den andra delen vars 
syfte var att låta idéerna utmana varandra. Det innebär att en person väljer en av sina idéer 
och utmanar en annan persons idé. Varje person får 30 sekunder på sig att förklara sin idé och 
efteråt röstar de andra deltagarna på den idé de tyckte var bäst. Den idé som får majoriteten av 
rösterna går då vidare till nästa nivå. Viktigt att påpeka är att det finns 4 nivåer i spelet, 0-3, 
och man kan bara utmana idéer på samma nivå som den idé man utmanar med befinner sig på. 
Den andra delen av mötet varade ca 50 minuter. Det avslutades med att alla idéer som befann 
sig på nivå 1-3, dvs. hade vunnit minst en utmaning, betygsattes på en skala från 1-5.  
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Betygsättningen resulterade i att de vinnande idéerna fick antingen betyget 4 eller 5 och 
delades in därefter. Alla deltagarna diskuterade sedan hur vi skulle gå vidare med idéerna och 
vi kom fram till att alla idéer från mötet skulle sammanställas i ett exceldokument som sedan 
skulle skickas ut till alla deltagarna varpå vi skulle få lite tid på oss att tänka mer på idéerna 
och se om några nya dök upp. Därefter skulle vi fylla i fördelar, nackdelar, möjligheter och 
hot för varje idé, vilket senare skulle resultera i en SWOT-analys. 
 
Uppföljning 
 
 Som det var sagt att det skulle göras så sammanställdes alla idéerna i ett exceldokument där 
de sorterades efter betyg; ett blad för betyg 5-idéerna, ett blad för betyg 4-idéerna och ett blad 
för de idéer som stannade kvar på nivå 0 under spelet. Deltagarna på mötet fick sedan en dryg 
vecka på sig att fylla i fördelar, nackdelar, möjligheter och hot för de idéerna med betyg 4 
eller 5. Deltagarna hade också möjligheten att lyfta fram någon av de idéerna som blev kvar 
på nivå 0. De kunde då välja de idéer som de tyckte borde ha fått större plats under 
brainstormingmötet och beskriva dessa och sedan fylla i fördelar, nackdelar, etc. på samma 
sätt som för de andra idéerna.  
 
Alla ifyllda dokument skickades sedan in till mig varpå jag sammanställde allas åsikter i ett 
dokument. Åsikterna gicks sedan igenom och idéerna bedömdes utifrån de fördelar, nackdelar 
och unika egenskaper som CSS som metod besitter;  
 

• Systemet är snabbt, online, NU, man får resultat direkt nu, oavsett var respondenten 
befinner sig då. 

• Respondenten kan vara okänd och oregistrerad och inte ens kund utan bara besökare 
(svarar via att ringa in ett telefonnummer på ett kort eller roll-up) 

• Respondenten behöver inte ha en dator alls  
• Respondenten behöver inte ha sin dator igång 
• Respondenten behöver inte ha tillgång till Internet 
• Respondenten kan vara äldre utan tillgång till dator, Internet eller mobiltelefon. 
• Systemet är billigare än personlig telefonintervju men dyrare än webbenkät. 

 
Utifrån ovanstående egenskaper hos CSS, åsikterna om idéerna från brainstormingmötet och i 
samråd med Tradewells VD, Johan Asklund, togs det fram ett antal branscher mot vilka vi 
ville rikta marknadsundersökning. Utifrån de branscherna valdes sedan ett antal företag från 
varje bransch som skulle kontaktas med en förfrågan om deltagande i 
marknadsundersökningen.  
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Bilaga B – Frågeformulär till marknadsundersökningen 
 
Instruktioner: Svara på fråga 1. Om du svarar JA på fråga 1 så skall du gå vidare och svara på fråga 
2-6 och hoppa över fråga 7 och 8. Svarar du NEJ på fråga 1 så hoppa över fråga 2-6 och svara på 
fråga 7 och 8. Oavsett vad du svarade på fråga 1 så skall du sedan gå vidare och svara på fråga 9-18.  

 
 
1. Gör ni i dagsläget kundundersökningar? 
  

• Ja 

• Nej 

 
2. Vad är ert syfte och mål med era kundundersökningar? 
 
Spontansvar:  

 
3. I vilken grad uppnås dessa mål? 
 

Inte alls 
I låg 
grad 

Varken 
eller 

I hög 
grad 

I 
mycket 

hög 
grad   

Vet 
ej/Ej 

aktuellt 
1 2 3 4 5  0 

 
Vid 1-2: Vad är orsaken/orsakerna till att era mål inte uppnås? 
 
4. Genomför ni kundundersökningarna i egen regi eller med extern hjälp? 
(flervalsfråga) 
 

• I egen regi 
• Med extern hjälp 
• Ej aktuellt 

 
5. Vilken/vilka metod(er) använder ni er av? (flervalsfråga) 
 

• Telefonintervjuer 

• På plats intervjuer 

• Webbenkäter 

• Postenkäter 

• Fokusgrupper 

• Djupintervjuer 

• Mystery shopper 

• Annat:  

• Ej aktuellt 
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6. Hur ofta gör ni kundundersökningar? 
 

• Vart annat år eller mer sällan 

• 1 gång/år 

• 2 gånger/år 

• 3 gånger/år 

• 4 gånger/år 

• Varannan månad 

• Varje månad eller oftare 

• Ej aktuellt 
 

7. Varför gör ni i dagsläget inte kundundersökningar? (flervalsfråga) 
 

• Har inte råd 

• Har inget behov 

• Ser inte nyttan/fördelen 

• Tror inte på konceptet 

• Vet inte vem skall vända sig till 

• Annat: 

• Ej aktuellt 
 
8. Hur får ni i dagsläget reda på era kunders åsikter och om det är något ni är extra bra 
på eller något ni kan förbättra? 
 
Spontansvar:  

 

9. Hur mycket betalar ni i dagsläget/är ni beredda att betala för en hel 
kundundersökning?  
 

• 10 000 - 50 000 

• 50 001 - 100 000 

• 100 001 – 250 000 

• 250 001 – 500 000 

• 500 001 eller mer 

• Vill ej ange 
 

Tradewell har utvecklat ett nytt system, kallat CSS (Cellphone Survey System), som via 
datoriserade telefonintervjuer genomför korta och kostandseffektiva kundundersökningar och 
kvalitetskontroller. Intervjun genomförs interaktivt med professionell speakerröst eller med 
inspelad röst från nyckelperson på företaget. Man kan låta kunderna ringa ett telefonnummer 
som står på ett vykort som skickas eller lämnas till kunden vid eller efter köp/leveranstillfälle 
(vykortet kan innehålla en attraktiv resetävling för dem som svarar). Kunderna blir då 
intervjuade när de ringer in. Alternativt kan man samla in kundernas mobilnummer och laddar 
upp dem på en lösenordsskyddad hemsida. Kunderna blir då uppringda per automatik vid vald 
tidpunkt. Svaren går direkt in i Tradewells webbverktyg, IMPULS, där de registreras och 
uppdateras i realtid. 
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10. I vilken grad är ni intresserade av en undersökningsmetod uppbyggd på ett 
automatiskt telefonbaserat system? 
 

Inte alls 
I låg 
grad 

Varken 
eller 

I hög 
grad 

I 
mycket 

hög 
grad   

Vet 
ej/Ej 

aktuellt 
1 2 3 4 5  0 

 
11. I vilken grad är ni intresserade av en undersökningsmetod som tillåter er att se 
resultat, trender och jämförelser online och som uppdateras minut för minut, för att 
kunna vidta åtgärder i realtid? 
 

Inte alls 
I låg 
grad 

Varken 
eller 

I hög 
grad 

I 
mycket 

hög 
grad   

Vet 
ej/Ej 

aktuellt 
1 2 3 4 5  0 

 
12. Vilka fördelar ser du med den här undersökningsmetoden? 
 
Spontansvar: 
 
13. Vilken/Vilka av följande egenskaper ser ni som en fördel med den här  
undersökningsmetoden (välj en eller flera)? (flervalsfråga) 
 

• Metoden är snabb 

• Metoden är online och uppdateras i realtid 

• Respondenten kan vara okänd och oregistrerad och inte ens kund utan bara besökare 

• Respondenten behöver inte ha tillgång till Internet 

• Respondenten behöver bara ha tillgång till telefon 

• Systemet är kostnadseffektivt 

 
14. Vilka nackdelar ser du med den här undersökningsmetoden? 
 
Spontansvar: 

 

15. På vilket/vilka sätt skulle den här metoden kunna gagna ert företag? 
 
Spontansvar: 

 

16. Är ni intresserade av att delta i ett betatest (utvärderingsprojekt) med denna nya 
metod? 
 

• Ja – Företag, Namn, e-post, Telefonnummer 

• Nej 
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17. Vill du ta del av min slutrapport/examensarbete när det är klart? 
 

• Ja – Företag, Namn, e-post, Telefonnummer 

• Nej 
 
18. Vill du ha mer information om Tradewell och olika typer av undersökningar? 
 

• Ja – Företag, Namn, e-post, Telefonnummer 

• Nej 
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Bilaga C – Resultatredovisning 
 

Kundundersökningar 

01: Gör ni i dagsläget kundundersökningar? 

 

Diagram C.1, visar resultaten från Fråga 1 

 

Kommentarer C.1 nedan, Visar de fullständiga svar som gavs på Fråga 2 

02: Vad är ert syfte och mål med era kundundersökningar? 
*Spontan 

– Att utvärdera kundernas köpbeteende och köputlösande faktorer samt att utvärdera sälj- och 
verkstadsorganisationer. Målet är att förbättra dessa organisationer och bättre motsvara kundens förväntningar. 

– Att veta vad våra intressenter tycker om oss och inom vilka områden vi kan förbättra oss. 
– 1) Nybilskundundersökningar (vem är kunden demografi/values inflow/outflow skäl till köp alternativbil 

finansiering good/bad points features purchase barriers etc.) 2) Image purchase funnel mätningar ad-tracking 
(varumärkets position vs. konkurrenter) 3)Framtida teknologier (åtrådda teknologier och priskänslighet) 4) 
Advertising pres tests (kampanjefeedback – förståelse genomslag likeability etc.) 5) Sociokulturella studier 
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(förståelse av målgrupper framtida trender positioneringsdata) 6) CSI-Studier (kundnöjdhet) 7) Product Clinics 
(design-feedback/konfirmation för framtida produkter). 

– Att mäta kundnöjdhet vid köp av bil och då kunderna har besökt någon av våra verkstäder. Vi gör även sporadiska 
marknadsundersökningar för att se hur vi står oss på marknaden. 

– Att få reda på vad våra kunder tycker om Honda och våra återförsäljare och med dessa svar och synpunkter kunna 
bli bättre på det vi gör. 

– Förstå hur omvärlden ser på oss och konkurrenterna samt vad de har för behov inom kategorin – 
marknadsundersökningar. Dessutom gör vi gästundersökningar för att mäta enskilda hotellupplevelser dvs. hur man 
upplevde en specifik vistelse. 

– Veta vad vi gör bra hur vi ligger till på marknaden och vad vi kan bli bättre på. 
– Marknadsavdelningens två huvudsakliga mål är 1) att bygga och bibehålla ett starkt varumärke och 2) att generera 

inkommande samtal och besök till vår kundservice och till vår hemsida. Syftet med de kundundersökningar som vi 
genomför är att förstå hur väl vi har uppnått dessa mål efter genomförda kampanjer för att kunna dra lärdomar inför 
kommande kampanjer. Vi följer även varumärkets utveckling kontinuerligt där vi bland annat undersöker 
kännedom och preferens. 

– Att ta reda på fakta om våra kunder och marknad. 
– Primärt syfte är att identifiera områden för förbättring med målet att höja kundnöjdhet. 
– Få veta vad våra kunder tycker om oss. Och om kampanjen har uppfattats så som vi vill. 
– Att ge olika funktioner inom ICA goda beslutsunderlag i sitt arbete med att utveckla ICA:s erbjudanden. Det kan 

gälla sortiment tekniska lösningar butiksutformning service inspiration m.m. 
– Undersökningsresultatet används för att förbättra produkter marknadsföring webbplats och kundservice. Detta ska i 

sin tur leda till ökad lönsamhet. Resultatet används också för att säkerställa att vi har önskad image (att vi lever efter 
våra värderingar). 

– Att ta reda på vad våra kunder anser om vår verksamhet och vad de tycker vi ska göra i respektive fastighet. 
– Få reda på kundens åsikter och få veta hur vi kan bli bättre. Beror också på vilken metod vi använder och vilken typ 

av undersökning det är. 
– Beror helt och hållet på vilken typ av mätning vi pratar om. Allt från att följa upp varumärke/positionering till 

kundnöjdhet/-lojalitet till affärsutveckling. 
– Få kundernas synpunkter. 
– Att undersöka hur nöjd slutkunden är med service och bilköp. 
– Att skapa kunskapsunderlag för ständiga förbättringar och utveckling av service och kundvård. 
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– Att få veta hur nöjda våra kunder är med oss att få bakgrundsinformation om kunderna testa nya 
koncept/produkter/säljargument och få fram utvecklingsområden. 

– Få hjälp av kunderna att bli en bättre hotellkedja och för att se hur nöjda kunderna är. 
– Skaffa oss en uppfattning om kundernas upplevelse av att bo på våra hotell. 
– Ständigt arbetet med att höja kvaliteten i vårt arbete och säkra att vi har nöjda kunder. 
– Att förstå och ta lärdom av kunderna gällande perception av varumärke och övriga processer. 
– Få veta mer om våra kunder och vad de tycker om oss. 
– Att få reda på mer om våra kunder om deras vanor och vad de vill ha så att vi kan skapa de kampanjer och saluföra 

de produkter de efterfrågar. 
– Att få reda på vad kunderna verkligen tycker och hur vi kan bli bättre. 

 

03: I vilken grad uppnås dessa mål? 

 

Diagram C.2, Visar resultaten från Fråga 3. Procenttalen är beräknade på de 27 respondenter som besvarade frågan. 
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04: Genomför ni kundundersökningarna i egen regi eller med extern hjälp? 

 

Diagram C.3, Visar resultaten från Fråga 4. Procenttalen är beräknade på de 27 respondenter som besvarade frågan. Frågan var en 

flervalsfråga och därav överstiger de sammanlagda procenttalen 100 %. 
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05: Vilken/vilka metod(er) använder ni er av? 

 
Diagram C.4, Visar resultaten från Fråga 5. Procenttalen är beräknade på de 27 respondenter som besvarade frågan. Frågan 

var en flervalsfråga och därav överstiger de sammanlagda procenttalen 100 %. Kommentarer C.2 nedan visar 

svaren från dem som svarade Annat på Fråga 5. 

 
*Annat 

– Användartest av hemsida. 
– Olika beroende på syfte. 
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06: Hur ofta gör ni kundundersökningar? 

 

Diagram C.5, Visar resultaten från Fråga 6. Procenttalen är beräknade på de 27 respondenter som besvarade frågan. De 4 % som svarat Ej 
aktuellt är en respondent som svarade jakande på Fråga 1 men inte ville ange och därför svarade Ej aktuellt. 
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07: Varför gör ni i dagsläget inte kundundersökningar? 

 
Diagram C.6, Visar resultaten från Fråga 7. Procenttalen är beräknade på de 5 respondenter som besvarade frågan. Frågan 

var en flervalsfråga och därav överstiger de sammanlagda procenttalen 100 % .  Kommentarer C.3 nedan visar 

svar från dem som svarade Annat på Fråga 7.  

 
*Annat 

– Vi får de svar vi behöver från våra butiker. 
– Har inte haft en marknadsavdelning tidigare och har inte lagt pengar på undersökningar. 
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Kommentarer C.4 nedan, Visar de fullständiga svaren från Fråga 8. 

08: Hur får ni i dagsläget reda på era kunders åsikter och om det är något ni är extra bra på eller något ni kan förbättra? 
*Spontan 

– Vi får de svar vi behöver från våra butiker. 
– Via våra återförsäljare endast. 
– Via personal i varuhusen och från kunder som ringer eller skickar e-mail till oss. 
– Vi kommer inom närmsta månaderna att utföra en undersökning. 
– Genom e-mail telefon eller diverse hemsidor, samt genom diverse obs-mätningar. 

 

09: Hur mycket betalar ni i dagsläget/är ni beredda att betala för en hel kundundersökning? 

 
Diagram C.7, Visar resultaten från Fråga 9. 
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CSS 

10:I vilken grad är ni intresserade av en undersökningsmetod uppbyggd på ett automatiskt telefonbaserat system? 

 

Diagram C.8, Visar resultaten från Fråga 10. 

 

11: I vilken grad är ni intresserade av en undersökningsmetod som tillåter er att se resultat, trender och jämförelser online 
och som uppdateras minut för minut, för att kunna vidta åtgärder i realt 

 

Diagram C.9, Visar resultaten från Fråga 11. 
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Kommentarer C.5 nedan, Visar fullständiga svar från Fråga 12. 

12: Vilka fördelar ser du med den här undersökningsmetoden? 
*Spontan 

– Tidseffektivt och resursbesparande. 
– Att kunder i samband med ett samtal kan ge sina betyg. 
– Snabbhet/kostnadseffektiv och applicerbar på studier med några få enkla frågor (vid inspelade frågor). 
– Extremt korta kontroller och enkla frågeställningar. 
– Svårt att prata kring för och nackdelar med så lite information. En fördel kan vara att det finns en mängd olika 

lösningar som säkert passar många olika behov. Verkar vara kostnadseffektivt. Ser det som en fördel att kunna ta del 
av vad även den besökande kunden tycker. 

– Kostnadseffektiv och snabb. 
– Intressant för att mäta svarstider kopplat till nöjdhet eller för att utvärdera den upplevda servicen efter ett visst 

telefonsamtal. Detta är dock inte någonting som vi arbetar med inom marknadsorganisationen utan är någonting som 
kundservice själva utvärderar. 

– Snabbhet. 
– Man får veta vem/målgrupp som aktivt vill svara på undersökningen. 
– Att intervjupersonen själv kan välja tid för intervjun i hög utsträckning samt att det verkar kostnadseffektivt. 
– Låg kostnad. 
– Att den uppdateras snabbt och automatiskt. 
– Att ha möjligheten till kontinuerlig uppföljning utan större resursinsatser - när det väl rullar. 
– För lättrörliga produkter är det säkert en bra metod som underlag för snabba beslut om förändringar. 
– Kostnadseffektivt samt att kund väljer själv tidpunkt. 
– Snabb. 
– Bra för konsumentinriktade företag där det är en mycket stor population som ingår. Vi gör en kvalitativ 

undersökning baserat på ganska få respondenter. 
– Realtidsfunktionen verkar intressant! 
– Snabba svar. 
– Enkelhet. 

 



Bilaga C 
 
 

  

 

13: Vilken/Vilka av följande egenskaper ser ni som en fördel med den här undersökningsmetoden? 
 

 

Diagram C.10, visar resultaten från Fråga 13. Procenttalen är beräknade på sammanlagda antalet alternativ som fyllts i av samtliga 
respondenter. Då flera respondenter fyllde i mer än ett alternativ beräknades således inte procenttalen på 32 respondenter utan på 

sammanlagda antalet alternativ som fyllts i, dvs. 77 st. För resultat och procentsatser uträknat på 32 respondenter se Tabell C.1 nedan.



Bilaga C 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell C.1 ovan, Visar resultat från Fråga 13. Procenttalen inom parentes är här beräknade på 32 respondenter. 

 

Kommentarer C.6 nedan, Visar fullständiga svar från Fråga 14. 

14: Vilka nackdelar ser du med den här undersökningsmetoden? 
*Spontan 

– Opersonlig. 
– Sannolikt priset och att kunderna uppfattar det som opersonligt. 
– Antar att i de fall kunden själv kan ringa in så är intervjun inspelad (annars ingen kostnadsfördel?) > endast enkla 

frågor kan ställas. Inte säker på att ett mixat underlag är bra (telefon webb). Besökare som inte köper något måste 
loggas. 

– Den kan inte hantera en dialog. 

Svarsalternativ (Egenskap) Antal respondenter som ansåg denna egenskap 
vara en fördel  

Metoden är snabb. 21 (66 %) 

Metoden är online och uppdateras i realtid. 12 (37,5 %) 

Respondenten kan vara okänd och oregistrerad och inte ens 
kund utan bara besökare. 

8 (25 %) 

Respondenten behöver inte ha tillgång till Internet. 8 (25 %) 

Respondenten behöver bara ha tillgång till telefon. 6 (19 %) 

Systemet är kostnadseffektivt. 14 (44 %) 

Inget av ovanstående 8 (25 %) 
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– Det är svårt att veta på detta lilla fakta rent spontant känns alternativet med en inspelad röst opersonligt och 
lösningen att kunden själv skall ringa upp tror jag inte riktigt på. Även lite för få frågor för oss 5-7 st. Sms som 
uppföljning har vi inte som förstahands alternativ vi föredrar personlig kontakt. 

– Kan upplevas som opersonligt och störande av vissa respondenter. Ingen möjlighet att ställa följdfrågor. Risk för 
tekniska problem. 

– De flesta i Sverige har tillgång till Internet idag. 
– Opersonligt med inspelad röst. Den som svarar på frågorna kan inte ställa frågor. Skojsvar svårt att vara ärlig när det 

inte är en person som ställer frågor. 
– Målgrupp och urval måste vara representativt för den population man vill undersöka så att den inte blir en teknik 

bias t.ex. missar äldre eller andra grupper som inte är så vana att använda tekniken på liknande sätt. Sedan kan ju 
inte speakerrösten förtydliga eller ta om frågan om ip inte uppfattar den rätt osv. 

– Lågt engagemang från respondenten. 
– Stor risk att det blir låg svarsfrekvens då kunden måste göra ett aktivt val något som kan vara svårt att få kunden att 

göra. Måste vara attraktivt för kunden att ta initiativet och ringa in. Vid telefonkontakt är det lättare att fånga 
kunden. 

– Riskerar att ha relativt låg svarsfrekvens. 
– Opersonlig. Tror inte det passar oss. 
– Opersonlig. 
– Opersonligt med inspelad röst. 
– Ytterligare ett störningsmoment för individen. Det är mycket brus i de nya kanalerna - webben och mobiltelefonen. 

Kan lätt uppfattas som negativt. 
– För lätt att säga nej. 
– Inga. 
– Undersökningar per telefon uppskattas sällan av respondenterna. 
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Kommentarer C.7 nedan, Visar fullständiga svar från Fråga 15. 

15: På vilket/vilka sätt skulle den här metoden kunna gagna ert företag? 
* Spontan 

– Tidseffektivt och resursbesparande. 
– Att kunderna direkt efter samtalet får utvärdera vårt bemötande. 
– Kanske vid mindre studier men inte på de större. Vet inte heller om detta är nationellt eller internationellt där det 

sistnämnda oftast är ett krav. 
– Svårt att säga eftersom jag inte riktigt vet vilka uppföljningssystem som kundservice arbetar med idag. 
– Man kan under en kampanj ändra om så att kunden förstår budskapet bättre. 
– Kostnadseffektivt ge oss snabb feedback när vi t.ex. vill testa ett nytt koncept eller kanske space management m.m. 
– Att vi snabbt kan få reda på kundens åsikter. 
– Använder den redan idag. 
– Den är kostandseffektiv och kunden väljer själv tidpunkt. 

 
Bakgrundsfaktorer 

20: Branscher 

 

Diagram C.11, Visar de branscher som användes som bakgrundsfaktorer i marknadsundersökningen samt hur stor andel av alla svar som kom 

från företag inom den branschen. 
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Question 
Total (32 

resp.) 

03: I vilken grad uppnås dessa mål? 4,15 

10:I vilken grad är ni intresserade av en undersökningsmetod uppbyggd på ett automatiskt telefonbaserat system? 2,42 

11: I vilken grad är ni intresserade av en undersökningsmetod som tillåter er att se resultat, trender och jämförelser online och som 
uppdateras minut för minut, för att kunna vidta åtgärder i realt 

2,72 

Tabell C.2, Visar genomsnittet från de frågor som var gradfrågor, dvs. Fråga 3, Fråga 10, och Fråga 11. 
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Bilaga D – Resultatjämförelser 
 
 
 

 
Diagram D.1, visar hur de respondenter som idag genomför kundundersökningar svarat på Fråga 10 jämfört med dem som i nuläget inte 

genomför kundundersökningar. 
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Diagram D.2, visar hur de som i nuläget genomför kundundersökningar svarat på Fråga 11 jämfört med dem som i nuläget inte genomför 

kundundersökningar. 

 

 
Diagram D.3, visar hur de som svarade 4(I hög grad) på Fråga 10 svarade på Fråga 5 i jämförelse med dem som inte visade intresse och 

svarade 1-3 på Fråga 10. 
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Diagram D.4, visar hur de som svarade 4(I hög grad) på Fråga 10 svarade på Fråga 13 i jämförelse med dem som inte visade intresse och 

svarade 1-3 på Fråga 10. 

 

 
Diagram D.5, visar vilka branscher de som svarade 4(I hög grad) på Fråga 10 tillhörde jämfört med dem som inte visade intresse och svarade 

1-3 på Fråga 10. 


