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Ett företags position i affärsmiljön

En studie av Plannja AB:s position på Svensk och Finsk marknad.

Mattias Bergdahl



FÖR OR D

Under tiden december 2008 till mitten av april 2009 har en djupare inblick i det valda ämnet 
rörande beskrivning av ett företags position i en affärsmiljö kommit till. Att skriva ett 
examensarbete av denna karaktär innebär att det finns ett stort antal personer att tacka. Först 
och främst vill jag som författare tacka de personer på Plannja AB som tagit sig tid att göra 
intervjuer trots ett i övrigt fullt schema, utan er hade denna studie inte gått att genomföra. Även 
ett stort tack till min handledare Lennart Persson samt mina studiekamrater.

Tack även till mina nära och kära som ställt upp genom hela processen.

Som sagt stort tack till allihop även om innehållet i uppsatsen är något jag tar ansvar för.

Luleå universitetsbibliotek den 21 april 2009

Mattias Bergdahl



ABS TR AC T

The purpose of this thesis is to map out factors needed to describe a company’s position in a 
specific business environment. This purpose has been broken down into four research questions 
that answered is supposed to fill in different parts of the purpose. The four research questions 
dealt with: macro factors on the market, Specific features on the market, the actors on the 
market and the company’s performance on that market. This thesis had been conducted at 
Plannja AB with headquarters in the company’s Luleå part. Plannja AB manufactures roofing, 
walls and other creative solutions in thin sheet steel material. The products from Plannja AB are 
all around us on many private homes but also in the industry. The company is a subsidiary to a 
Swedish steel manufacturer, SSAB which is Plannjas biggest supplier. Plannja is selling their 
product in many geographical markets including the Finish market. The company has seen a 
need to compare the Swedish and the Finish market and that is how this thesis became real. The 
method for conducting this thesis is a descriptive method where existing theories are connected 
and new theory created and tested in reality. The conclusions of this thesis are that the mapped 
out factors in the four research questions lead up to a description of a company’s position in a 
business environment where the Swedish and the Finish market are compared. The theoretical 
framework can be suited and applied to other situations then the one on Plannja as well.



SAM MAN FA TT NI NG

Syftet med detta examensarbete är att kartlägga faktorer av betydelse för beskrivning av ett 
företags position i en affärsmiljö. Detta syfte har sedan brutits ned i fyra forskningsfrågor med 
avseende att var och en fylla delar av syftet för att tillsammans skapa en helhet där syftet fylls. 
De olika forskningsfrågorna handlar om: makrofaktorer på marknaden, karaktäristiska drag på 
marknaden, aktörerna på marknaden och företagets prestation på en given marknad. Detta 
examensarbete har genomförts på Plannja AB med utgångspunkt från företagets verksamhet i 
Luleå. Plannja AB tillverkar takplåt, väggplåt och andra kreativa lösningar i tunnplåt. Produkter 
från Plannja AB finns på många privatpersoners tak men även i hela industrilokaler som kan 
byggas med material från Plannja. Plannja AB är ett dotterbolag till SSAB som är företagets 
överlägset största leverantör av plåtrullarna som senare vidareförädlas. Plannja AB bedriver 
arbeta på många geografiska marknader förutom Sverige och en av dessa är Finland. Företaget 
har sett ett behov i att jämföra Sverige och Finland och därigenom kom detta examensarbete 
till. Metoden för genomförande av detta examensarbete har varit en beskrivande 
forskningsmetod där existerande teorier kopplats samman och bildar ny teori som testas i 
verkligheten. Den teoretiska referensram som tagits fram kan anpassas för att genomföra denna 
undersökning på verksamheter av annan dignitet än i denna rapport. Slutsatser av detta 
examensarbete är att de kartlagda faktorerna för beskrivning av ett företags position i en 
affärsmiljö leder fram till ett resultat där den Svenska och Finska marknaden och prestationen 
på den Svenska och Finska marknaden jämförs.
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1 INTRODUKTION

Här introduceras ämnet samt att en kortare företagsbeskrivning med fokus mot 
problemområdet presenteras.

1.1 GENERELLT PROBLEM

Internationell marknadsföring har alltid existerat, även när internationell försäljning saknas finns 
internationell marknadsföring i någon utsträckning (Wild, Wild, & Han, 2008). Den 
marknadsföringen tar då plats i folkmun där information kan färdas ryktesväg mellan länder och 
språkbarriärer. I dagens allt mer globaliserade samhälle är det viktigt för många företag att ligga 
långt framme i utvecklingen samt genomförande av denna internationella marknadsföring.
Detta för att kunna synas på fler potentiella kunders radar (Gezelius, 2007).

Den internationella marknadsföringen sker inte allt för sällan för industriella produkter. 
Industriell marknadsföring handlar på samma sätt som all marknadsföring om att få ut ett så 
starkt budskap som möjligt till en potentiell kund och därigenom skapa en efterfrågan. En stor 
del av den industriella marknadsföringen handlar om ”företag till företag” marknadsföring (Wild, 
Wild, & Han, 2008). I detta fall gäller det ofta för företag att fokusera på att bygga relationer och 
upprätthålla dessa relationer med kunderna. Det finns olika typer av ”företag till företag”
relationer, allt ifrån relationer skapade av enstaka transaktioner till fullständig integration 
mellan företag. Exempel på faktorer som avgör hur köp- processen sedan ser ut kan vara 
politiska, ekonomiska, sociala, kulturella, teknologiska och så vidare (Jobber, 2001).

Även internationella marknader ser olika ut beroende på de många faktorer som existerar på 
respektive marknad. Dessa faktorer kan vara kulturella, social uppbyggnad av samhälle, 
priskänslighet på marknaden och liknande (Wild, Wild, & Han, 2008). De internationella 
marknadernas olika uppbyggnad gör det viktigt för företag att veta så mycket som möjligt om 
dessa marknader för att kunna bedriva så gott arbete som möjligt beträffande marknadsföring 
på respektive marknad (Wild, Wild, & Han, 2008). 

Att veta hur en marknad ser ut innebär att ett företag kan anpassa sin verksamhet till denna 
marknad. Dessa anpassningar kan i vissa fall vara kostnadskrävande men detta betyder inte att 
företaget ska låta bli att genomföra dessa då en anpassning till en marknad kan innebära ökade 
framtida intäkter (Jobber, 2001).

För att företag skall kunna bedriva bästa möjliga marknadsföring på en given marknad är det 
viktigt att företaget förstår vikten av att undersöka marknaden först (Jobber, 2001). Om 
företaget inte har en karta att navigera efter kan företaget omöjligt anpassa sina aktiviteter 
efter denna givna marknad. 

Teoriområdet inom marknadsföring är brett och utvecklas ständigt. Den teorin som finns i 
nuläget behandlar var för sig delområden inom området marknadsföring men ingen teori 
beskriver hur ett företag kan beskriva hela nuläget för den egna organisationen. 



2

Marknadsföring handlar enligt (Kotler, Principles of marketing, 2008) till stor del om agerandet 
mot kunden, att agera mot sina kunder är det första sättet som ansågs beskriva 
marknadsföringens funktion. Kotler (2008) anser att kunden ska vara fokus punkten på 
marknaden. 

(Jobber, 2001) utvecklar denna teori och pratar om att det finns fler faktorer utöver den 
existerande konkurrensen på marknaden som man bör ta hänsyn till när man bedriver arbete 
utifrån en organisation mot denna. De faktorer (Jobber, 2001) pekar finns i hans fem krafts 
modell och dessa faktorer är potentiella konkurrenter, leverantörers förhandlingsstyrka, 
kundernas förhandlingsstyrka och tillgången till substitut. (Jobber, 2001) anser alltså att 
företagen skall jobba mot kunden med hänsyn till fem krafts modellen.

(Levitt, 1960) har tidigt beskrivit en teori kring att det är kunden som bör stå i centrum vid 
arbete på en marknad. Han menar då att det är företagen som ska lyssna på kundens behov vid 
sitt arbete på marknaden. Till skillnad mot (Kotler, Principles of marketing, 2008) som menar att
fokus vid allt arbete på marknaden ska bedrivas mot kunden menar alltså (Levitt, 1960) att 
arbetet på marknaden ska bedrivas i enighet med vad kunden efterfrågar och vad som passar 
kunden.

Dessa tre modeller samspelar med varandra och utifrån dessa kan en modell skapas. Enligt 
denna modell ska företagen lyssna efter kundernas behov, ha ögonen öppna för övriga 
påverkande faktorer på marknaden samt inse att det viktigaste i slutändan är att i ett långsiktigt 
perspektiv sälja sina produkter för att driva sin egen organisation framåt.

Ett generellt problem för internationella företag är att nå kunskap om sitt eget nuläge utifrån 
faktorer som har grund i teorin. 

1.2 PLANNJA AB

Plannja AB är Sveriges och ett av Europas ledande företag inom tunnplåtsprodukter för en 
slutkund på byggmarknaden. Företaget etablerades 1967 som en egen division inom 
Norrbottens Järnverk i Luleå (senare SSAB). 1977 bildades bolaget Plannja AB och är nu ett av 
SSAB-koncernens fyra dotterbolag (SSAB Hemsida, 2009). På senare tid har Plannja förvärvat 
många stora branschföretag i Europa och därmed genomfört en etablering som ett av Europas 
ledande varumärken. Plannjas produkter innefattar allt från olika typer av takplåt till minsta 
skruv för att fästa plåten. (Plannja AB Hemsida, 2009)

Plannjas organisation är en blandning av rak hierarkisk och matris organisation. På marknad och 
försäljning är Jan Johansson chef och fungerar även som vice vd. Under sig har han fyra 
affärsområdes chefer för affärsområdena, Bygghandel, Plåtslageri, Byggprojekt samt Industriellt 
Byggande. Dessa chefer har övergripande ansvar för marknaden för respektive affärsområde. 

Chefen för affärsområdet bygghandel heter Jonny Lindström och har övergripande ansvar över 
marknad för bygghandel i hela företaget. 
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En bygghandel fungerar för Plannja som en kanal för att få ut produkter till sina kunder på ett 
enklare sätt. Bygghandeln fungerar som en återförsäljare av Plannjas produkter. Produkterna 
som säljs via bygghandel hamnar oftast hos entreprenör i form av småbyggare eller privatperson 
i slutändan. De färdigt byggda taken hamnar hos en privatperson som antingen byggt upp detta 
själv eller anlitat en entreprenör till detta (Plannja AB Hemsida, 2009).

Plannja genomför marknadsföring och försäljning via bygghandel på ett visst sätt i både Sverige 
och Finnland. Resultatet av dessa aktiviteter varierar dock beroende på vilken marknad som 
undersöks. I Sverige fyller bygghandelsföretagen en stor funktion och stor del av försäljningen 
sker via dem. I Finland är inte resultatet lika bra och man ser en trend på att samma aktiviteter 
som i Sverige inte leder till samma goda resultat.

1.3 FORSKNINGSPROBLEM

En marknadsmiljö består av både makro- och mikrofaktorer där makrofaktorerna inte går att 
påverka av företaget medan mikrofaktorerna är sådana att dessa är påverkningsbara från 
företaget (Armstrong & Kotler, 2008). Makrofaktorer kan vara exempelvis politiska faktorer, 
ekonomiska faktorer och teknologiska faktorer och beskriver grunden till marknaden, 
spelplanen för marknaden. Mikrofaktorerna är exempelvis aktörerna nära företaget som kan 
påverka företagets egen förmåga att göra bra ifrån sig. 

Att kartlägga en hel marknadsmiljö med alla faktorer i åtanke är i stort sett omöjligt då antalet 
parametrar för en sådan undersökning är i stort sett oändligt. Vid kartläggning av marknadsmiljö 
bör man dock ha i åtanke att få fram så relevant information som möjligt (Jobber, 2001). För att 
få fram relevant information måste vissa parametrar väljas bort från fokus för att kunna lägga 
tillräckligt fokus på de parametrar som anses vara mer viktiga (Jobber, 2001). 

Att kartlägga en hel marknadsmiljö innebär att försöka få med lite av allt som bidrag till 
slutprodukten. Det finns heller ingen ”färdig” teori som beskriver hur en marknadsmiljö ska 
kartläggas. (Jobber, 2001)

Att mer fokusera på ett företags mikromiljö vid kartläggningen innebär att en affärsmiljö 
beskrivs för ett givet företag. Med en affärsmiljö menas den miljön där företaget existerar och 
verkar. För att komma fram till hur en affärsmiljö för ett företag ser ut och kunna sätta det i 
relation till exempelvis en marknad kan det vara värdefullt att även vid denna beskrivning ha 
med faktorer som handlar om hur spelplanen ser ut, det vill säga ha med faktorer som beskriver 
totalmarknaden ur ett makroperspektiv. 

Att beskriva en affärsmiljö kan vara av stort värde men det största värdet av denna beskrivning 
fås om företagets position kan sättas i relation till dess affärsmiljö (Kotler, Gregor, & Rodgers, 
The marketing audit comes of age, 1989). För att beskriva ett företags position i en affärsmiljö 
kan en så kallad ”marketing audit” (marknadsrevision) utföras på företaget. I denna revision 
fördjupas kunskapen om hur företaget fungerar i given affärsmiljö. I revisionen kan även ett 
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kundperspektiv på företaget vara av värde för att skapa en så korrekt bild av hur företaget 
jobbar som möjligt. (Kotler, Gregor, & Rodgers, The marketing audit comes of age, 1989)

FOR S KN IN GS P R OB LE M:

Att kartlägga faktorer av betydelse för beskrivning av ett företags position i en affärsmiljö.

FOR S KN IN GS FR ÅGOR :

FF 1: Vilka makrofaktorer på marknaden kan bidra till att beskriva en affärsmiljö?

FF 2: Vilka övriga faktorer rörande karaktäristiska drag på marknaden kan bidra till att beskriva 
en affärsmiljö?

FF 3: Vilka faktorer rörande aktörerna på marknaden kan bidra till att beskriva en affärsmiljö?

FF 4: Genom vilka faktorer kan ett företags arbete på en given marknad beskrivas?.

1.4 ARBETETS FORTSATTA DISPOSITION

Teoretisk referensram, I teorikapitlet beskrivs de valda teorierna kort för att skapa en bild av 
den teoretiska referensramen. Detta kopplas sedan till problemformuleringen för att påvisa 
samband mellan teori och forskningsfrågor. 

Operationalisering, I detta kapitel knyts teorierna samman för att skapa anpassad teori, till var 
och en av forskningsfrågorna. Syftet med detta är att skapa en utgångspunkt för de aktiviteter 
som ska genomföras för att nå ett slutresultat.

Metod, I metodkapitlet presenteras olika tillvägagångssätt för hur denna forskning kan bedrivas. 
Alternativ för syfte, inställning, strategi, urvalsmetod samt datainsamlingsmetoder kommer att 
beskrivas. Valet av tillvägagångssätt kommer att motiveras och beskrivning av hur analysen ska 
genomföras kommer också att framgå. Även metodproblem samt reliabilitet och validitet 
kommer att behandlas i detta kapitel.

Beskrivning av affärsmiljö, I detta kapitel presenteras information kring Plannja samt hur 
marknadsföring sköts och fungerar för respektive marknad på Plannja. Detta material kommer 
att baseras på material från Plannja, intervjuer samt enkäter. 

Jämförelse, I Analysen kommer det empiriska materialet att tolkas med hjälp av valda teorier 
från teoriavsnitt. I analysen kommer även en jämförelse mellan Sverige och Finland för både 
marknad och marknadsföring på respektive marknad att finnas. 

Resultat, I detta kapitel är avsikten att besvara forskningsfrågorna från det inledande kapitlet. 
Slutsatser kommer att presenteras i form av ett resultat av denna studie. Dessa slutsatser 
baseras på teori och analyserad empiri. 

Diskussion/ Framtida forskning, I diskussion delen av kapitlet behandlas de egna tankarna kring 
studien. I kapitlet ”Framtida forskning” presenteras uppslag på framtida forskningsinriktningar.
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2 TEORETISK REFERENSRAM

Nedan följer beskrivningar av använda teorier och modeller. Fokus ligger på teorier rörande 
faktorer för kartläggning av affärsmiljö och utvärdering av ett företags marknadsföring. Detta 
kopplas sedan till problemformuleringen för att påvisa samband mellan teori och 
forskningsfrågor. 

2.1 MARKNADSMILJÖ 

För att en verksamhet ska kunna driva sin marknadsföring på bästa sätt måste de vara bra på att 
bygga relationer med kunder, medarbetare och att hantera externa parametrar (Armstrong & 
Kotler, 2008). Enligt (Armstrong & Kotler, 2008) måste verksamheten förstå marknadsmiljön för 
just sin industri för att kunna bygga och förstå dessa relationer. En industri är en grupp av 
företag som marknadsför produkter av liknande slag (Jobber, 2001). 

Ett företags marknadsmiljö består av aktörer och krafter utanför företaget, det vill säga mikro 
och makro faktorer utanför företagets arbete med marknadsföring (Armstrong & Kotler, 2008). 
Marknadsmiljön förändras ständigt enligt (Armstrong & Kotler, 2008)och därför måste 
verksamheten ständigt uppdatera sin bild av nuläget att skapa bästa möjliga läge för företaget 
att bedriva fortsatt verksamhet.

Marknadsmiljön består av dels mikromiljö som innefattar alla nära aktörer till företaget, som 
påverkar företaget och dels av makromiljön som består av större krafter som påverkar 
mikromiljön (Armstrong & Kotler, 2008). Exempel på makrofaktorer är demografiska, 
ekonomiska, teknologiska, politiska och kulturella krafter (Armstrong & Kotler, 2008).

2.1.1 MIKROMILJÖ

Enligt (Armstrong & Kotler, 2008) består mikromiljön för ett företag av aktörerna nära företaget 
som kan påverka företagets förmåga att tillfredställa kunder. Vidare menar (Armstrong & Kotler, 
2008) att dessa aktörer är företaget, leverantörer, mellanhänder, kundmarknad, konkurrenter 
och allmänheten. 

2.1.2 MAKROMILJÖ

Enligt (Armstrong & Kotler, 2008) består makromiljön för ett företag av de större faktorerna som 
berör företagets mikromiljö. Vidare menar (Armstrong & Kotler, 2008) att dessa krafter är 
demografisk miljö, ekonomiska krafter, naturkrafter, teknologi, politik och kulturella krafter. 
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2.1.3 SWOT

En SWOT analys är ett verktyg för genomförande av strukturerad utvärdering av en verksamhet
(Jobber, 2001). Ordet SWOT står för Strenghts (styrkor), Weaknesess (svagheter), Oppurtunities 
(möjligheter) och Threaths (hot) (Jobber, 2001). Styrkor och Svagheter handlar om att kartlägga 
företagets mikromiljö (se ovan) och anses även vara kontrollerbara för företaget medan 
möjligheter och hot anses okontrollerbara och handlar om att kartlägga makromiljön (se ovan) 
för verksamheten. 

För ett företag är det aktuellt att skapa styrkor från svagheter, betrakta styrkor som möjligheter 
samt skapa möjligheter av hot. (Jobber, 2001)

STRYKOR OCH SVAGHETER

I en SWOT fokuserar man inte bara på absoluta styrkor och svagheter utan även på de relativa 
styrkorna och svagheterna (Jobber, 2001). Det relativa synsättet menas enligt (Jobber, 2001) att 
jämföra den egna verksamheten med konkurrenter. Styrkor som kan utvecklas till möjligheter. 
Exempel på styrkor och svagheter är: ”teknologiskt avancerade” och dålig likviditet, dessa 
styrkor och svagheter ska dock utvärderas efter graden av hur väl dessa tillfredställer ett behov 
hos kunden (Jobber, 2001). 

MÖJLIGHETER OCH HOT

Dessa faktorer ska listas som möjliga händelser som kan påverka företaget utifrån (Jobber, 
2001). Dessa faktorer får dock inte förväxlas med strategier såsom ”att gå in på en ny marknad” 
utan skall istället rikta sig mot att vara mer likt ”ökad tillväxt på nya marknader” (Jobber, 2001). 

EF TER AR B E TE 

En SWOT ger en överblick av en rådande situation samt utsikter för framtiden (Jobber, 2001). 
Efter att en SWOT- analys genomförts kan företaget sträva mot att vända svagheter till styrkor, 
se styrkor som möjligheter samt skapa möjligheter av hot (Jobber, 2001). 

2.1.4 PEST MODELLEN

Denna modell är ett verktyg för analys av ett företags makromiljö, namnet PEST står för de 
faktorerna som innefattas i modellen, Politiska, Ekonomiska, Sociokulturella och Teknologiska 
(Gezelius, 2007). Denna modell beskrivs av (Gezelius, 2007) som en modell där följande frågor 
ska besvaras:

 Hur påverkar omgivningen oss?
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 Vilka frågor är viktigast nu och i framtiden?

 Hur ska företag göra för att på bästa sätt svara upp mot framtida utmaningar?

Genom att gå igenom huvudrubrikerna i PEST modellen kan ett bra perspektiv på vilka faktorer 
som påverkat och påverkar företaget skapas. (Gezelius, 2007)

2.1.5 ANALYS AV INTERNATIONELLA MÖJLIGHETER

Det snabbt växlande affärsklimatet i ett land gör att företag numera är tvungna att se sin 
verksamhet utifrån en global synvinkel (Wild, Wild, & Han, 2008). (Wild, Wild, & Han, 2008)
beskriver teorier för att läsa av potentiella marknader och möjliga placeringar. I följande modell 
beskrivs hur en avläsningsprocess kan se ut enligt (Wild, Wild, & Han, 2008). 

I denna modell har företaget två huvudsakliga mål: att hålla nere kostnaderna samt att 
undersökningen ska vara så bred som möjligt (Wild, Wild, & Han, 2008). För att uppnå dessa två 
mål kan företaget följande fyr -stegs metod användas:

Identifiering av bas faktorer

Undersök den nationella 
affärsmiljön

Mäta potentialen på 
marknaden eller 

placeringen

Välj marknad eller placering

Figur 1, Modell för analys av internationella möjligheter (Wild, Wild, & Han, 2008)

Denna teori handlar alltså enligt (Wild, Wild, & Han, 2008) om hur företag kan analysera
marknader inför valet av internationell marknad.  

2.1.7 ENVIRONMENTAL SCANNING
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Processen att skanna av och analysera marknadsmiljön kallas Environmental scanning 
(Marknads avläsning) (Jobber, 2001). Två nyckelbeslut som måste fattas för genomförande av 
denna avläsning är enligt (Jobber, 2001): vad man ska undersöka? Och hur dessa aktiviteter ska 
organiseras?

I teorin har alla händelser potentialen att påverka företaget och dess företagande, denna 
undersökning är dock inte genomförbar utan innebär en allt för stor mängd data (Jobber, 2001). 
Första steget i en undersökning är då att definiera ”potentiellt relevanta faktorer” (Jobber, 
2001), alltså välja ut de faktorerna som har störst sannolikhet att påverka företagets framtida 
verksamhet. Enligt (Jobber, 2001) avgör denna undersökning alltså var ett företag ska lägga 
vikten för sin datainsamling.

2.2 AKTÖRER

De olika aktörerna på en marknad är många och här nedan presenteras modeller och teorier
som leder fram till att beskriva aktörerna på en marknad. Aktörerna är det som utgör själva 
affärsmiljön för utan dessa skulle en affärsmiljö inte kunna existera.

2.2.1 KOTLERS MODELL

Kotler beskriver enligt (Kotler, Principles of marketing, 2008) en modell där företaget verkar mot 
kunden. Denna modell utgår från att företaget har fokus på kund och att sälja till kund. Han 
menar här att företagets uppgift främst är att själva genomföra aktiviteter för att på detta sätt 
kvalificera sig för försäljning till kunden.

Företag Kund

Figur 2, Visualisering av fokus riktat från företag mot kund.

2.2.2 PORTERS FEM KONKURRENSKRAFTER

Enligt (Jobber, 2001) finns det fem olika konkurrenskrafter. Porter menar att man utöver 
rivaliteten mellan befintliga aktörerna måste ta hänsyn till potentiella konkurrenter, 
leverantörernas förhandlingsstyrka, kundernas förhandlingsstyrka och tillgången till substitut
(Gezelius, 2007).

Porters fem konkurrenskrafter kan beskrivas i följande modell.



9

Potentiella 
konkurrenter

Leverantörernas
förhandlingsstyrka

Kundernas 
förhandlingsstyrka

Rivalitet inom
branschen

Tillgång till
substitut

Figur 3, Porters fem konkurrenskrafter (Jobber, 2001).

R IVA LI T E T IN OM BR A NS C HE N

Rivaliteten inom branschen sker mellan de befintliga konkurerande aktörerna på marknaden. 
Denna rivalitet är olika stor beroende på i vilken situation dessa aktörer befinner sig i. (Gezelius, 
2007)

P OT EN TI EL LA K ON KU R R EN TER

De potentiella konkurrenterna är beredda att gå in på marknaden om det finns möjlighet till 
detta (Gezelius, 2007). (Gezelius, 2007) menar vidare att de möjliga nya aktörerna ständigt är 
beredda att gå in i nya marknader när förhållandena är de rätta för det. I detta fall är det även 
faktorer som varumärkets styrka, kapital, tillgång till distribution, kostnadsfördelar och det 
väntade mottagandet på marknaden påverkande för huruvida och i vilken utsträckning 
potentiella konkurrenter är ett stort eller litet hot (Jobber, 2001). 

LE VER A NT ÖR ER NA S F ÖR HAND LI NG SS TYR K A

Förhandlingsstyrkan hos leverantörerna bestäms av antalet leverantörer och dessa 
leverantörers kunskap om marknadsförhållandena (Gezelius, 2007). Även faktorer som hur stor 
relativ volym en leverantör levererar, betydelsen av en leverantörs produkter eller tjänster och i 
vilken grad det är lätt eller inte att byta leverantör påverkar förhandlingsstyrkan hos 
leverantörerna (Jobber, 2001).
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KU ND ER NAS FÖR HAND LI NGS ST YR KA

Även kundernas förhandlingsstyrka styrs av antalet aktörer som kan betraktas som kunder
(Gezelius, 2007). Det som också avgör kundernas förhandlingsstyrka är deras relativa storlek, 
deras kunskap om utbudet och andra marknadsförhållanden (Gezelius, 2007) samt hur stort 
utbudet är i förhållande till efterfrågan (Nationalekonomi). Andra faktorer som anses vara av 
vikt för kundernas förhandlingsstyrka är priskänsligheten, inköpsvolymer, tillgång till substitut, 
varumärke och fördelar för köpare (Jobber, 2001). 

TI L LGÅNG EN T IL L SU B S T ITU T

Alternativa lösningar till ett befintligt problem betraktas som substitut (Gezelius, 2007). Faktorer 
som kan avgöra styrkan hos denna kraft enligt (Jobber, 2001) är det relativa priset, kostnaden 
att byta leverantör och benägenheten för en kund att byta leverantör. 

2.2.3 LEVITTS MODELL

Enligt (Levitt, 1960) är det viktigaste för ett företag att lägga störst fokus på kunden och kundens 
behov. (Levitt, 1960) menar att kunden ska vara i centrum för företaget, då inte som en punkt 
dit man ska trycka produkter utan som en faktor att lyssna på för att kunna tillgodose dennes 
behov. Att stäva efter att skaffa information från kunden kan göra så att en slutprodukt där 
kunden är mer tillgodosedd än annars skapas (Levitt, 1960)

Företag Kund

Figur 4, Visualisering av fokus riktat med kundens bästa i åtanke.

2.2.4 KONKURRENTANALYS

I en konkurrensanalys vill man ha reda på svaret på följande frågor (Jobber, 2001): 

 Vilka är konkurrenterna?

 Vilka styrkor och svagheter har de?

 Vad är deras strategiska mål och drivkraft?

 Hur ser deras strategier ut?
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 Hur agerar de på marknaden? (Jobber, 2001)

Detta för att skapa en djupare inblick i hur konkurrenterna verkar på marknaden och därigenom 
kunna se deras styrkor och svagheter för att sedan utveckla sina egna egenskaper. 

En konkurrent analys kan beskrivas i följande figur:

Identifiering av konkurrenter
*produkter *substitut 

*nyetableringar

Revision av konkurrenters 
förmågor exv. *Finansiellt 

*Teknik *Marknads tillgångar

Konkurrenters mål och 
strategier  *bygg *håll 

*skörda *beslut om tillväxt

Bryt ner konkurrenters 
strategier *Mål segment 

*differentialisering
*kostnadsledning

Uppskatta konkurrenters 
handlingsmönster *Selektivt 

*Oförutsägbart *Invant

Figur 5, Beskrivning av de olika stegen i en konkurrensanalys.

2.2.5 KONKURRENSREVISION

En konkurrens revision görs för att tillgå konkurrenters relativa styrkor och svagheter (Jobber, 
2001). Processen att kartlägga konkurrenters styrkor och svagheter kan enligt (Jobber, 2001)
ingå i en marknadsförings revision (se nedan). Det gäller att samla så mycket material rörande 
marknad och kunder som är möjligt att hantera (Jobber, 2001). 

För att hantera processerna i en konkurrens revision kan enligt (Jobber, 2001) denna trestegs 
metod anammas:

 Identifiering av nyckelfaktorer för framgång i branschen
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Antalet faktorer bör enligt (Jobber, 2001) stanna på mellan sex och åtta för att 
revisionen inte ska bli för diffus. Faktorerna kan vara allt från funktionella (finans styrka, 
flexibel produktion) till allmänna (förmåga att reagera på kunders behov, 
innovationsförmåga) (Jobber, 2001). Dessa faktorer används sedan i nästa steg för att 
jämföra egna företaget med konkurrenter (Jobber, 2001).

 Ranka egna företaget samt konkurrenter i varje nyckelfaktor

Ett rangordningssystem används för att ranka företagens egenskaper i olika 
nyckelfaktorerna (Jobber, 2001). Men kan här använda sig av ett rankingsystem med 
siffrorna 1-5 där 1 motsvarar dåligt och 5 motsvarar mycket bra (Jobber, 2001). Allt i 
denna ranking handlar om att få en helhetssyn över konkurrenterna och hur de står 
relativt egna företaget och andra konkurrenter (Jobber, 2001).

Eget företag Konkurrent 1 Konkurrent 2

Innovationsförmåga

Finansiell styrka

Teknisk support

Kvalitet

Arbetsstyrka

Tillgång till 
distributionskanaler

1    2    3    4    5

1    2    3    4    5

1    2    3    4    5

1    2    3    4    5

1    2    3    4    5

1    2    3    4    5

1    2    3    4    5

1    2    3    4    5

1    2    3    4    5

1    2    3    4    5

1    2    3    4    5

1    2    3    4    5

1    2    3    4    5

1    2    3    4    5

1    2    3    4    5

1    2    3    4    5

1    2    3    4    5

1    2    3    4    5

Figur 6, Exempel på konkurrensrevision.

 Bestäm hur den bästa strategin för egna företaget ser ut

Analysen av konkurrenterna används sedan för att identifiera möjliga strategier
(Jobber, 2001). 

2.2.6 MARKNADSMIXEN

Marknadsmixen kan enligt (Jobber, 2001) beskrivas som ett ramverk för taktisk ledning av 
kundrelationer. Vidare menar (Jobber, 2001) att marknadsmixen för produkter kan beskrivas 
med fyra P som står för; Produkt, Pris, Plats och Påverkan. Fyra P står mer ingående för: 
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P R OD U KT – kan beskrivas utifrån, funktioner, utförande, kvalitet, varumärke och sortiment. I 
denna punkt kan alltså frågor som vilken är produkter, Finns det någon standard 
och vilka funktioner fyller produkten ställas.  

P R IS – kan beskrivas utifrån vilken typ av prissättning som använts ex. lågpris, 
prestigepris, skumning, penetrering. I denna punkt kan priset behandlas som det 
är dvs. en siffra men även en generell prisbild kan ges i denna punkt, en prisbild 
som är värdefull för att jämföra det egna priset med ett generellt pris.

P LAT S – kan beskrivas utifrån tillgänglighet, antal nivåer, återförsäljare, 
distributionslösningar och Internet. I denna punkt kan frågor som Var säljs 
produkten, Hur länge tar det att sälja en produkt från order till kund och hur 
säljs produkten ställas.

P ÅVER KAN – kan beskrivas utifrån personlig försäljning, direktmarknadsföring, SP, PR, 
Annonsering, Internet och etermedia. I denna punkt kan ett företags aktiviteter 
kartläggas men även kartläggning av vad som är möjligt i denna punkt bör 
göras för att skapa en bild av nuläget. (Gezelius, 2007)

2.3 PRESTATION PÅ MARKNAD

I detta avsnitt beskrivs teorier rörande faktorerna kring företagets egen prestation på 
marknaden. 

2.3.1 MARKNADSREVISION

“A marketing audit is a comprehensive, systematic, independent, and periodic examination of a 
company’s – or business unit’s – marketing environment, objectives, strategies, and activities 
with a view to determining problem areas and opportunities and recommending a plan of action 
to improve the company’s marketing performance.” (Kotler, Gregor, & Rodgers, The marketing 
audit comes of age, 1989).

En marknadsföringsrevision är en systematisk undersökning av ett företags marknadsmiljö, mål, 
strategier och aktiviteter för att identifiera nyckelfaktorer, problemområden och möjligheter
(Jobber, 2001). (Jobber, 2001) menar även att detta skapar en bas för att bygga en 
handlingsplan för att förbättra prestationen på marknaden. En marknadsrevision svarar enligt 
(Jobber, 2001) på följande frågor:

 Var är vi nu?

 Hur kom vi hit?

 Var är vi på väg?
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Marknadsrevisionen kan enligt (Jobber, 2001) delas upp i en extern och en intern del. Den 
externa fokuserar på makro- faktorer, marknadsfaktorer samt konkurrenter (Jobber, 2001). Den 
interna delen fokuserar på mikro faktorer såsom 

Figur 7, Beskrivning av stegen i processen i en marketing audit (Kotler, Gregor, & Rodgers, The marketing 
audit comes of age, 1989)

Figuren ovan illustrerar hur de olika stegen ser ut i en marknadsrevision (Kotler, Gregor, & 
Rodgers, The marketing audit comes of age, 1989). 

I första steget ska beslut kring vilken information som är relevant och kring hur uppdraget ska 
vara utformat i fråga om tidsaspekter och förväntningar framgå (Kotler, Gregor, & Rodgers, The 
marketing audit comes of age, 1989). 

I andra steget sker datainsamlingen där mängden data som samlas in beror på hur djup 
revisionen skall vara (Kotler, Gregor, & Rodgers, The marketing audit comes of age, 1989). För 
att bedriva detta andra steg på ett framgångsrikt sätt är det viktigt att ha klara detaljerade 
planer för vem som ska intervjuas, var och av vem (Kotler, Gregor, & Rodgers, The marketing 
audit comes of age, 1989). En viktig sak att tänka på vid genomförandet av datainsamlingen är 
att inte bara hämta data från interna källor utan även betrakta kunden som en viktig källa vad 
gäller att skaffa fram relevant information (Kotler, Gregor, & Rodgers, The marketing audit 
comes of age, 1989). 
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Figur 8, Ett exempel på hur ett resultat av en marketing audit kan framställas. (Kotler, Gregor, & Rodgers, 
The marketing audit comes of age, 1989)

I det tredje steget sker enligt (Kotler, Gregor, & Rodgers, The marketing audit comes of age, 
1989) förberedelse av rapport samt presentation av denna. I förberedande fasen kan ett bra 
verktyg vara att träffa uppdragsgivare ett par gånger för att få synpunkter på data samt 
diskutera vidare infallsvinklar (Kotler, Gregor, & Rodgers, The marketing audit comes of age, 
1989). (Kotler, Gregor, & Rodgers, The marketing audit comes of age, 1989) rekommenderar 
senare att man för att spara tid kan presentera resultatet för uppdragsgivare innan den 
slutgiltiga rapporten är färdig. 
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3 OPERATIONALISERING

I detta kapitel presenteras en operationalisering av de fyra forskningsfrågorna. Detta för att 
skapa ett tydligt underlag för insamling av data. I detta kapitel kopplas även teori till faktorer i 
de olika forskningsfrågorna.

3.1 BESKRIVNING AV MODELLER

Nedan beskrivs modellerna med syftet att karlägga en affärsmiljö med utgångspunkt i de fyra 
forskningsfrågorna.

3.1.1 MODELL FÖR BESKRIVNING AV AFFÄRSMILJÖ

Modellen för beskrivning av affärsmiljö kommer att presenteras i tre steg. Det första steget 
härstammar från FF 1 och handlar om ”makrofaktorer på marknaden”. Det andra steget 
härstammar från FF 2 och handlar om ”Övriga faktorer på marknaden”. Det tredje steget 
härstammar från FF 3 och handlar om ”aktörsrelaterade faktorer”.

I den marknadsrelaterade delen beskrivs marknaden i ett stort perspektiv, detta för att lägga 
grunden till att beskriva en affärsmiljö.

I delen ”Övriga faktorer på marknaden” kommer fokus att ligga på kompletterande fakta mot att 
beskriva en affärsmiljö. Utgångspunkt här är från marknads mixen där underlag till ”övriga 
faktorer” hämtas.

I den aktörsrelaterade analysdelen läggs stort fokus på just kartläggning av de största aktörerna 
men stort fokus kommer även att ligga på kundens perspektiv och uppfattningar, det är detta 
som är beskrivningen av affärsmiljön. 

Modellen för beskrivning av affärsmiljö kan beskrivas enligt följande figur där respektive steg 
innehåller aktiviteter mot att beskriva en affärsmiljö.

Vid genomförande av detta kommer endast information som är tillgänglig för båda länderna att 
presenteras då detta sedan ska jämföras likvärdigt.

3.1.2 MODELL FÖR REVISION AV AKTIVITETER PÅ MARKNAD

Denna modell består av en egen konstruerad modell baserad på teori från kapitel 2.3 
”marknadsrevision”. Modellens syfte är att med största relevans skapa ett så bra underlag som 
möjligt för att kartlägga ett företags aktiviteter på en marknad.
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FF1: Totalmarknad för land X

FF3: 
Affärsmiljö 
för land X

FF4: Företagets 
arbete i affärsmiljö 
för land X

FF2: Pris FF2: Plats

FF2: ProduktFF2: Påverkan

Figur 9, Illustration av modell

1. Står för faktorer rörande den totala marknaden i form av ekonomiska, teknologiska etc.

2. Står för generaliseringar av marknadsmixen i en given marknad

3. Står för beskrivning av aktörerna på marknaden det vill säga affärsmiljön. 

4.  Står för beskrivning av Plannjas arbete i den tidigare beskrivna affärsmiljön där man ingår.
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3.2 OPERATIONALISERING AV FF 1

Nedan presenteras mallen efter vilken ”makrofaktorer på marknaden” skall kartläggas.

FF 1: Vilka makrofaktorer på marknaden kan bidra till att beskriva en affärsmiljö? (Teori kap. 2.1)

Följande frågor ska genomsyra beskrivningen av faktorer på marknaden:

 Hur påverkar omgivningen oss?

 Vilka frågor är viktigast nu och i framtiden?

 Hur ska företag göra för att på bästa sätt svara upp mot framtida utmaningar? (Teori 
kap. 2.1.4) 

MAR KNAD EN

Hur stor är landets marknad?

Vad händer med storleken på marknaden?

Tillväxt, geografisk distribution och förtjänster? 

Totalsiffror plåttak?

Vilka marknadssegment existerar?

Hur ser tillväxten ut i respektive segment? 

I vilka segment existerar möjligheter/ hot?

Totalsiffror för produkt via specifik kanal?

Siffror för företag via specifik kanal?

Utbud i relation till efterfrågan? (Teori kap. 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7)

MAKR O - M IL JÖ:  E KO NOM IS K – D EM OGR AF IS K

Hur ser det väntade läget ut i termer av inflation?

I termer av materialtillgång?

Arbetslöshet?

Kreditvärde (kort och lång sikt)?

Effekt av förutsedd demografisk framtid? (Teori kap. 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7)
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MAKR O - M IL JÖ:  TE KNO L OGI SK

Förändringar i produkt teknologi?

I tillverknings teknologi?

Vilka huvudsakliga substitut bestående av annan teknologi existerar? (Teori kap. 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4, 2.1.5, 2.1.7)

MAKR O - M IL JÖ:  P O LI T IK – LAGL IG

Nya lagar som kan innebära begränsningar för företaget?

Nya lagar som kan påverka marknadsförings strategier och taktiker? (Teori kap. 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4, 2.1.5, 2.1.7)

MAKR O - M IL JÖ:  S OC IA L – KU L TU R E LL

Attityd från allmänhet mot företag och produkter?

Typiskt kundbeteende på marknaden?

Förändringar i kundbeteende och värderingar som kan påverka företagets marknad och 
marknadsföringsmetoder? (Teori kap. 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7)

3.3 OPERATIONALISERING AV FF 2

Nedan presenteras mallen efter vilken ”faktorer rörande karaktäristiska drag” ska beskrivas.

FF 2: Vilka övriga faktorer rörande karaktäristiska drag på marknaden kan bidra till att beskriva 
en affärsmiljö?

P R OD U KT – Kan beskrivas utifrån, funktioner, utförande, kvalitet, varumärke och sortiment

P R IS – Kan beskrivas utifrån vilken typ av prissättning som använts ex. lågpris, 
prestigepris, skumning, penetrering

P LAT S – Kan beskrivas utifrån tillgänglighet, antal nivåer, återförsäljare, 
distributionslösningar och Internet 

P ÅVER KAN – Kan beskrivas utifrån personlig försäljning, direktmarknadsföring, SP, PR, 
Annonsering, Internet och etermedia. (Teori kap. 2.2.6, 2.1.7) 
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Följande påstående ska genomsyra beskrivningen av ” faktorer rörande karaktäristiska drag”:

Skapa en generell bild av marknads mix på given marknad

3.3.1 MARKNADS FUNKTION

P R OD U KT

Existerar det kvalitets standarder på marknaden?

Existerar det några andra standarder på marknaden? (Teori kap. 2.2.6, 2.1.7)

P R IS

Generell prisbild på marknaden, vad kostar ett tak generellt?

Hur påverkas efterfrågan på marknaden av priset?

Hur priskänslig är kunden på marknaden? (bygghandel/slutkund) (Teori kap. 2.2.6, 2.1.7)

P LAT S

Möjligheter till distribution? 

Speciell typ av logistik? (Teori kap. 2.2.6, 2.1.7)

P ÅVER KAN

Vad är effektiv marknadsföring på marknaden?

Vad anser allmänhet och kunder om marknadsföring?

Vilka möjligheter för marknadsföring existerar? (Teori kap. 2.2.6, 2.1.7)
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3.4 OPERATIONALISERING AV FF 3

Nedan presenteras mallen efter vilken affärsmiljön ska beskrivas.

FF 3: Vilka faktorer rörande aktörerna på marknaden kan bidra till att beskriva en affärsmiljö?

Denna punkt ska genomsyras av att på rätt sätt fördela fokus efter hur relevant bidrag 
informationen ger till ”kartläggning av affärsmiljö”:

befintliga aktörerna måste ta hänsyn till potentiella konkurrenter, leverantörernas 
förhandlingsstyrka, kundernas förhandlingsstyrka och tillgången till substitut. (Teori kap. 2.1.7, 
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.1.1)

LE VER A NT ÖR ER / LE VER ANT ÖR ER S FÖR HAND L IN GSS TYR KA

Vilka är leverantörer?

Nyckelleverantörer?

Trender i leverantörers säljmönster? (Teori kap. 2.2.2)

D IS TR IBU T IO NS KANA LE R  ( BYGGHA ND E L)

Vilka är de största bygghandelsföretagen på marknaden? (3 största) 

Beskrivning av de tre största inkl en som inte arbetar med Plannja?

Hur ser deras verksamhet ut i termer av effektivitet, tillväxt, försäljning, arbete med 
konkurrenter? (Teori kap. 2.2.2)

Analys av distributionskanaler (Teori kap. 2.2.4)

Revision av distributionskanaler enligt ”konkurrens revisions” modellen (2.2.5)

KU ND ER / KU ND ER NAS F ÖR HA ND L ING SS TYR KA

Vilka är kunderna på marknaden?

Vad karaktäriserar en kund på marknaden?

Vad har olika typer av kunder för behov?

Hur fattar olika typer av kunder köp beslut? (Teori kap. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3)
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KON KU R R EN T ER / P O TE N TI E LLA KON KU R R EN T ER

Vilka är de största konkurrenterna?

Hur kan de största konkurrenterna beskrivas i termer av mål och strategier? (3 största)

Vilka styrkor och svagheter har dessa konkurrenter?

Hur stora är konkurrenterna?

Vilka trender finns angående framtida konkurrenter och substitut? (Teori kap. 2.2.2)

Konkurrens analys (Teori kap. 2.2.4)

Konkurrens revision (Teori kap. 2.2.5)

3.5 OPERATIONALISERING AV FF 4

En fullständig redogörelse av möjliga faktorer presenteras i bilaga X, nedan presenteras de mest 
relevanta och därmed utvalda faktorerna för denna beskrivning.

FF 4: Genom vilka faktorer kan ett företags arbete på given marknad beskrivas? (Teori kap. 2.3)

3.5.1 MARKNADSSTRATEGI

Vilka är målen för marknaden?

Är dessa mål klara och logiska?

Är dessa mål uttryckta så att de är ett hjälpmedel vid marknadsplanering och 
prestationsutvärdering?

Är dessa mål passande sett till företagets konkurrenskraft?

Hur ser den huvudsakliga marknadsstrategin ut?

Existerar tillräckliga resurser för att uppnå mål?

Hur är resurserna fördelade sett till: kvalitet, service, säljorganisation, reklam, påverkan och 
distribution.

Är resurserna fördelade optimalt för att uppnå mål?
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3.5.2 MARKNADSORGANISATION

ÖVER GR IP AND E OR GA NI S AT ION

Formell struktur på organisationen?

Hur ser företagets organisation ut?

FU NK T IO NE LL EF FE K TI VI TE T

Hur kommunicerar marknad och sälj?

Existerar goda kommunikationer mellan marknad och sälj?

Fungerar produktledningssystemet effektivt? 

Kan produktledningen planera vinster eller bara volym?

Finns det grupper på marknad som behöver mer: träning, motivation, övervakning eller 
utvärdering?

3.5.3 MARKNADSSYSTEM

IN FOR MA T IO NS SYS TE M P Å MAR KNAD

Vilken information finns att tillgå rörande utvecklingen på marknaden?

Finns tillräcklig information om utvecklingen på marknaden att tillgå? 

Hur används informationen?

Används informationen på rätt sätt?

MAR KNAD S P LA NER ING S SYS TE M

Hur fungerar systemet?

Är detta system effektivt och utom räckhåll för konkurrenter?

Är prognoser av volymer och marknadspotential rätt utförda?

Är säljkvoter satta på en fungerande nivå?

Hur kontrolleras marknadsplaneringens funktion?

Är denna kontroll tillräcklig?
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3.5.4 PRODUKTIVITET PÅ MARKNADEN

LÖN SAM H E T

Vad är lönsamheten för företagets olika: produkter, marknader och distributions kanaler?

Finns det möjligheter att påverka lönsamhet samt vad händer med olönsamma produkter?

3.5.5 MARKNADSFUNKTION

P R OD U KT ER

Vilka mål existerar för specifika produktlinjer?

Uppnås dessa mål i nuläget?

Finns det produkter som inte säljer tillräckliga volymer?

Saknas produkter?

Kan nuvarande produkter förbättras?

Vad tycker kund om produktlinje? 

P R IS

Finns det en målbild för priset? 

Hur ser denna ut?

Hur sätts priser?

Vad anser kunden om företagets priser?

Hur ligget företagets priser till i förhållande till konkurrenters?

D IS TR IBU T IO N

Vilka mål och strategier finns ang. Distribution?

Har företaget tillräckliga resurser på detta område?

Finns det skäl för företaget att överse denna punkt?
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Vad anser kunden om företagets distributionslösningar?

SÄL JOR GAN I SAT IO N

Vilka mål existerar för säljstaben?

Är denna stab tillräckligt stor för att uppfylla företagets mål?

Hur är säljstaben organiserad?

Visar säljstaben: hög moral? Förmåga? Och ansträngning? Är de tillräckligt tränade och väl 
motiverade?

Hur sätts kvoter och hur utvärderas prestationer?

Hur uppfattas företagets säljstab av kunder i relation till konkurrenters motsvarande?

R EK LAM , P R ,  P U B LI C IT E T

Mål med reklam?

Spenderas tillräckliga resurser på detta? Hur bestäms budgeten för detta?

Sker reklamen på rätt sätt? Vad tycker kunden om denna?

Hur väljs media för reklam?

Är försäljningsarbetet effektivt? Är systemet för reklam dolt för konkurrenter?
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4 METOD

I detta kapitel kommer olika val av metoder samt de valda metoderna att diskuteras. Nedan 
kommer alternativ rörande forskningssyfte, forsknings angrepp, forskningsstrategi, urvalsmetod 
och datainsamling att presenteras. Valen av metoder kommer slutligen att motiveras.

4.1 FORSKNINGSSYFTE

Redan vid formuleringen av forskningsfrågorna fanns forskningssyftet i åtanke. Ett 
forskningssyfte beskriver vilka kunskapsnivåer som eftersträvas med forskningen. 
Kunskapsnivåerna kan handla om att vara utforskande, förklarande eller beskrivande. En 
forskning kan innehålla flera olika kunskapsnivåer som till exempel både beskrivande och 
förklarande och därför kan alltså flera kunskapsnivåer finnas i ett projekt. (Saunders, 2007)

4.1.1 UTFORSKANDE STUDIER

Detta är en värdefull typ av forskning för att reda ut vad som händer, för att söka nya insikter i 
ett ämne och ställa frågor för att adressera ett fenomen med nya infallsvinklar (Saunders, 2007).
Detta syfte är värdefullt för att klargöra en förståelse för ett problem och förstå relevanta 
variabler. Denna typ av forskning besvarar frågor som Varför? och Hur? Och det finns tre sätt att 
genomföra denna typ av forskning: litteraturstudie, intervjua experter eller intervjua 
fokusgrupper. Den utforskande studien är ett bra sätt att vara flexibel på I och med att 
inriktningen på projektet kan komma att ändras med tillkomsten av nya fakta under processens 
gång. (Saunders, 2007)

4.1.2 FÖRKLARANDE STUDIER

Detta är en typ av orsak - verkan forskning som besvarar frågor av typen: Vad händer om? Dessa 
studier fastställer relationer mellan variabler där en situation eller ett problem studeras för att 
kunna förklara dessa relationer. (Saunders, 2007)

4.1.3 BESKRIVANDE STUDIER

Detta projekt kommer att bedrivas som en beskrivande studie. Målet med denna form av 
studier är att beskriva produkter eller förhållanden så ackurat som möjligt (Saunders, 2007).
Denna forskning besvarar frågor av typen: Vad? Eller Vilka?. Det är I detta fall nödvändigt att ha 
en klar bild av fenomenet som ska undersökas.
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4.2 FORSKNINGSANSATS

Det finns två olika sätt att angripa forskning på, dessa är induktiv forskning eller deduktiv 
forskning. (Saunders, 2007)

Induktiva studier handlar om att skapa teorier utifrån verkliga livet. Om detta angrepp anammas
kommer inga teorier att finnas från början av forskningen utan den insamlade datan utvecklas 
till teorier som därefter kan relateras till litteratur. (Saunders, 2007)

Denna studie kommer att vara deduktiv. Detta innebär att en förståelse för existerande teori 
utvecklas och därefter testas dessa teorier i verkliga livet. Detta angrepp bygger alltså på teori 
som kommer att användas vid sammanställande av data. (Saunders, 2007)

I denna punkt finns också en fråga om studien ska vara kvalitativ eller kvantitativ. För denna 
forskning kommer en kvalitativ studie att bedrivas. Kvalitativa studier innebär att skapa värdefull 
information uttryckt I ord som ska skapa förståelse. I den kvalitativa forskningen ligger 
utgångspunkten i en subjektiv ståndpunkt; verkligheten kan ses från många sidor och därigenom 
kan fördjupad kunskap skapas. Kvantitativa studier handlar mycket om att besvara frågan: Hur 
mycket?. I denna typ av studie används statistiska färdigheter mätningar. Denna studie 
resulterar I en objektivitet som innebär att det existerar en verklighet som leder till 
generaliserad kunskap. (Saunders, 2007)

4.3 FORSKNINGSSTRATEGI

Valet av strategi beror på valet av angreps sett. Valet av strategi förklarar hur denna forskning 
ska leda till slutmålet. Inom denna typ av studier finns olika alternativ av strategier att välja, 
dessa är: experimentellt, urvalsundersökning, fallstudie och arkivbaserad strategi. Alla ovan 
nämnda strategier kan väljas för respektive syfte (Saunders, 2007).

Experimentellt: Detta är en klassisk form av strategi där syftet av ett experiment kan vara att 
studera hur en variabel påverkar ett helt system. Denna strategi bedrivs en kontrollerad miljö 
och kontrollerat sammanhang. Experiment tenderar att besvara frågor som Hur och Varför?

Urvalsundersökning: Denna strategi är oftast sammankopplad till det deduktiva angreppssättet. 
Detta är även en populär strategi i “business and management research”. Denna typ av strategi 
besvarar frågor som: Vem?, Vad?, Var?, Hur många? Och hur ofta?, därför tenderar denna 
strategi att användas för utforskande och beskrivande syften. Datainsamlingen för 
urvalsundersökningar sker ofta genom användning av frågeformulär men kan även komma från 
strukturerade observationer eller intervjuer. Det är denna typ av strategi som används för att 
input i denna rapport. (Saunders, 2007)

Fallstudie: Detta är en strategi för att bedriva forskning som involverar empiriska 
undersökningar av ett fenomen I verkliga livet. Det är denna typ av strategi som kommer att 
genomsyra detta projekt (Saunders, 2007). Multipla källor används i detta fall för att triangulera 
data, detta för att säkerställa betydelsen av den insamlad data. Detta är motsatsen till 
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experimentell strategi då gränserna mellan fenomenet i fråga och sammanhanget inte är lika 
klara. Fallstudie är bra för att skapa en stor bred förståelse för fenomenet i ett sammanhang. En 
fallstudie besvarar frågor som Varför?, Vad? Och Hur?. Denna strategi används ofta i 
utforskande och förklarande syften och data insamlingsmetoderna kan vara intervjuer, 
observationer, dokumentation och urvalsundersökningar. (Saunders, 2007)

Arkivbaserad: Den grundläggande källan för data I detta fall är nuvarande och historiska 
dokument. Et arkivbaserat syfte tillåter forskningsfrågor med fokus på det förflutna och 
förändringar med tiden. Vid genomförande av detta syfte klargörs först vilken data som finns 
tillgänglig och därigenom insamlas en så ackurat data som möjligt. (Saunders, 2007)

4.4 URVALSMETOD

Urvalsmetoden beskriver hur ett urval av prover ska ske för att beskriva ett aktuellt problem 
eller en hel population. Det finns i grund och botten två sätt att göra ett urval, slumpmässigt 
eller icke slumpmässigt. Slumpmässigt urval menas att urvalet görs på ett systematiskt 
slumpmässigt sätt. Denna metod används främst när det finns krav på att ett resultat ska vara 
statistiskt säkerställt eller när ett fel kan innebära höga kostnader. Icke slumpmässigt urval 
fungerar omvänt mot det slumpmässiga och är mer eller mindre beroende på forskarens 
bedömningar. Detta kan dock även fungera som ett verktyg för att analysera olika segment av 
en population. Generellt kostar icke slumpmässigt urval mindre an ett slumpmässigt urval och 
används ofta för att bedriva snabbare och billigare forskningsprocesser. (Saunders, 2007)

Till detta projekt kommer en icke slumpmässig urvalsmetod att användas. Detta för att ett 
slumpmässigt urval i detta fall skulle skapa en för stor mängd data och vara mycket 
tidskrävande. Ett så ackurat urval som möjligt kommer i detta projekt att göras av forskaren för 
att bespara denna tid och därigenom kunna fokusera på djupgående kunskap istället. I detta fall 
kommer en kunskap om problemen i stort att kunna anskaffas. Den enda begränsningen för hur 
mycket data som kommer att samlas in är budget i form av tid och deadline. (Saunders, 2007)

4.5 DATAINSAMLINGSMETODER

Det är först och främst viktigt att besluta om användning av primär eller sekundär data. Primär 
data är data speciellt framtagen för forskningen och dess syfte, exempel på primära datakällor 
är intervjuer som kan vara antingen strukturerade, semi -strukturerade eller ostrukturerade. 
Strukturerade intervjuer har färdiga frågor för att undersöka skillnader mellan intervjuer. Semi -
strukturerade och ostrukturerade fungerar som en mer fri form av intervju där dessa 
kontrolleras av forskaren. I detta fall kommer en version av ostrukturerade intervjuer att 
användas för att verkligen komma in på djupet och få fram mycket information från varje 
intervju. (Saunders, 2007)
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En metod innehållande två steg kommer även att användas vid insamling av data. Denna metod 
är till för att underlätta strukturering av det insamlade materialet. Metoden bygger på att i steg 
ett samla in data till de tre första forskningsfrågorna som handlar om det som händer utanför 
företaget samt strävar efter att beskriva en affärsmiljö. I steg två kommer data rörande 
forskningsfråga fyra som handlar om det som händer inne i företaget och strävar efter att 
beskriva företagets aktiviteter i den tidigare beskrivna affärsmiljön. (Saunders, 2007)

4.6 METODPROBLEM

För denna rapport handlar det om att göra rätt saker för att nå en så god beskrivning av 
affärsmiljö och arbete på affärsmiljö som möjligt. Problemen med detta är att det är svårt att på 
förhand göra en helt korrekt bedömning av vilka faktorer som är viktiga för just dessa syften, i 
slutändan handlar det alltså om att personen som genomför detta måste bedöma potentialen 
hos de möjliga faktorerna i teorin och därefter genomföra undersökningen med detta som bas. 

Andra metodproblem är att uppnå en god svarsfrekvens för de utskickade enkäterna då denna 
måste vara relativt hög för att kunna ge en representerande bild av situationen. 

4.7 RELIABILITET 

Reliabilitet innebär att det verktyg som används till att mäta skall ge ett stabilt och tillförlitligt 
resultat (Saunders, 2007). Reliabiliteten i denna studie skapas genom att tydliga beskrivningar 
har skickats med i samband med enkätundersökningen och att intervjuerna alltid har föregåtts 
av att läget har förklarats för att komma in i sammanhanget.

4.8 VALIDITET

Validitet innebär att det verktyg som används till att mäta verkligen mäter det som ska mätas
(Saunders, 2007). Denna studies validitet kommer av att enkäten dels har genomgåtts av 
uppdragsgivaren samt att den testats innan den skickades ut. Intervjuguiderna har även de 
testats innan intervjuerna genomfördes.
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7 RESULTAT

I detta kapitel beskrivs resultatet från rapporten i klartext. Syftet med denna rapport är att 
kartlägga faktorer av betydelse för beskrivning av ett företags position i en affärsmiljö. 
Resultatet av denna studie kommer av att operationaliseringen av de fyra forskningsfrågorna 
lett till ett material som kartlägger ett företags position i rådande affärsmiljö. Detta material 
beskrivs närmare i kapitel 7.1 och 7.2.

FF1: Totalmarknad för land X

FF3: 
Affärsmiljö 
för land X

FF4: Företagets 
arbete i affärsmiljö 
för land X

FF2: Pris FF2: Plats

FF2: ProduktFF2: Påverkan

7.1 RESULTAT BESKRIVNING AV AFFÄRSMILJÖ

7.1.1 FF 1: VILKA MAKROFAKTORER PÅ MARKNADEN KAN BIDRA TILL ATT
BESKRIVA EN AFFÄRSMILJÖ?

De faktorer på marknaden som kan bidra till att beskriva en affärsmiljö återfinns i sin helhet i 
kapitel 3.2. Kortfattat handlar dessa faktorer om att kartlägga marknaden med utgångspunkt i:

Makro -miljö: Ekonomisk – Demografiska faktorer.

Makro -miljö: Teknologiska faktorer.

Makro -miljö: Politik – Lagliga faktorer.
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Makro -miljö: Social – Kulturella faktorer.

7.1.2 FF 2: VILKA ÖVRIGA FAKTORER RÖRANDE KARAKTÄRISTISKA DRAG PÅ 
MARKNADEN KAN BIDRA TILL ATT BESKRIVA EN AFFÄRSMILJÖ?

De övriga faktorer rörande karaktäristiska drag på marknaden återfinns i sin helhet i
kapitel 3.3. Kortfattat handlar det i denna punkt om att beskriva karaktäristiska drag på
marknaden med utgångspunkt i följande faktorer:

Påverkan

Pris

Plats

Produkt

7.1.3 FF 3: VILKA FAKTORER RÖRANDE AKTÖRERNA PÅ MARKNADEN KAN BIDRA 
TILL ATT BESKRIVA EN AFFÄRSMILJÖ?

De faktorer rörande aktörerna på marknaden som kan bidra till att beskriva en affärsmiljö 
finns beskrivna i sin helhet i kapitel 3.4. Kortfattat handlar denna fråga om att beskriva 
aktörerna på marknaden utifrån följande faktorer:

Leverantörer/ leverantörers förhandlingsstyrka 

Distributions kanaler 

Kunder/ kundernas förhandlingsstyrka 

Konkurrenter/ Potentiella konkurrenter 
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7.2 RESULTAT BESKRIVNING AV ARBETE PÅ MARKNAD

7.2.1 FF 4: GENOM VILKA FAKTORER KAN ETT FÖRETAGS ARBETE PÅ EN GIVEN 
MARKNAD BESKRIVAS?

Ett företags arbete på given marknad kan beskrivas enligt faktorer i kapitel 3.5. En 
kortfattad redogörelse av utgångspunkterna återfinns nedan:

Marknadsstrategi

Marknadsorganisation

Marknadssystem

Marknadsfunktion

Produktivitet på marknaden
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9 FORTSATT FORSKNING

I detta kapitel presenteras uppslag till fortsatt forskning med utgångspunkt i vad som 
framkommit i denna rapport.

Det mest intressanta att bedriva fortsatt forskning kring vore att skapa metoder för hur 
resultatet av en beskrivning av ett företags position i en affärsmiljö kan leda till förtjänster för en 
organisation. Med resultatet av denna beskrivning som grund skulle ett nytt projekt kunna ta vid 
som handlar om att implementera föreslagna förändringar samt använda detta som grund i 
framtida beslutfattande. Det som skulle kunna ge mest i ett sådant projekt är att på något sett 
få fram ett resultat som beskriver en före- och efter- situation för detta projekt, alltså ett projekt 
där de eventuella förtjänsterna av beskrivningen av affärsmiljön kan mätas.
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