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SAMMANFATTNING 

Globalisering har varit en av de mer signifikanta samhällsutvecklingarna under de 

senaste årtiondena. Nya kommunikationsteknologier och vetenskapliga framsteg inom 

områden såsom internet har möjliggjort reducering av geografiska avstånd och gränser 

som existerar mellan olika nationer. Detta har skapat möjligheter för företag att nå nya 

marknader och bredda sin kundbas genom att internationalisera verksamheten. Även 

om globaliseringens påverkan på företag är väl dokumenterad inom litteraturen, 

fokuserar majoriteten av studier på hur traditionellt producerande företag med fysiska 

produkter ska ta sig an utmaningar relaterade till marknadsexpansioner. Företag som 

erbjuder digitala PSS-lösningar sitter på en annorlunda intern värdekedja och är 

underrepresenterade när det kommer till kunskap kring hur de ska ta sig an en 

internationalisering.   

Studiens syfte har därför varit att identifiera vilka nyckelåtgärder företag som erbjuder 

digitala PSS-lösningar kan vidta för att anpassa sin organisation till geografiska 

expansioner. För att uppnå detta togs två forskningsfrågor fram, (1) Vilka 

marknadsmekanismer påverkar geografiska expansioner för företag som erbjuder digitala 

PSS-lösningar, samt hur påverkar dem? Samt (2) Hur kan företag som erbjuder digitala 

PSS-lösningar anpassa sin organisation för att skapa och bibehålla strategiska 

konkurrensfördelar vid geografiska expansioner? För att besvara forskningsfrågorna 

utfördes en fallstudie på ett svenskt företag som erbjuder ett digitalt verktyg för 

verksamhetsstyrning och beslutstöd. Företaget har som mål att expandera sin 

verksamhet internationellt med start på den norska marknaden och data samlades därför 

in genom intervjuer med anställda på företaget, befintliga kunder i Sverige samt 

potentiellt nya kunder på den norska marknaden.  

Studiens praktiska bidrag utformas i ett ramverk för marknadsexpansioner inriktat för att 

hjälpa digitala PSS-företag att identifiera vilka nyckelåtgärder de behöver vidta för att 

lyckas med en expansion. Utöver det så visar studien att digitala PSS-företag måste 

identifiera interna kärnkompetenser och analysera dem utifrån resursbaserad teori för att 



 

 

avgöra om de är strategiskt hållbara konkurrensfördelar. Om så är fallet ökar 

möjligheterna att vara framgångsrika avsevärt, samtidigt som företag kan skapa sig en 

uppfattning om hur dessa kompetenser står sig i förhållande till existerande 

marknadsmekanismer.  

Ytterligare visar studien på hur företags interna kompetens är kritisk för att kunna 

säkerställa hållbara konkurrensfördelar. Företagen behöver utveckla sin 

absorptionsförmåga för att överbrygga de kunskapsgap som uppkommer vid en 

geografisk expansion. Samtidigt visade studien att en framgångsfaktor för digitala PSS-

företag är att de äger alla delar av sin värdekedja vilket gör dem mindre sårbara för yttre 

påverkningar, vilket är en central del i en expansion.  

Slutligen bidrar studien teoretiskt till den vetenskapliga litteraturen genom att ytterligare 

expandera förståelsen för hur företag ska ta sig an globalisering och främst hur företag 

som agerar utifrån digitala PSS-lösningar kan vara framgångsrika på nya marknader. 

Detta genom att analysera sina strategiska konkurrensfördelar och utforma en relevant 

inträdesstrategi. Genom att utvidga denna förståelse har studien ämnat fylla det gap som 

existerar i nuvarande litteratur och bidra till den tidsrelevanta diskussionen kring 

marknadsexpansioner. 

Nyckelord: Produktservicesystem, Internationalisering, Globala expansioner, 

Marknadsinträdesstrategi, Resursbaserad teori 
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1. INTRODUKTION 

En av de mer signifikanta samhällsutvecklingarna är globalisering där teknologisk 

utveckling av framförallt information och kommunikationsverktyg via internet varit 

drivande genom att minska avstånd mellan människor och samhällen, vilket har skapat 

möjligheter för företag att expandera sina marknader och nå nya kunder (Van Welsum 

& Reif, 2009). Då ovissheten kring utländska marknader har upplevts som en stor 

barriär inför expansioner kan internet och digitala produkter och tjänster ses som ett 

verktyg för att accelerera expansioner till internationella markander (Petersen, Lawrence 

, & Liesch, 2002). Utöver en reducering av osäkerhet vid expansioner erbjuder internet 

möjligheter, så som näst intill kostnadsfri distribuering av information, vilket märkbart 

kan öka effektiviseringen av marknadstransaktioner (Petersen, Lawrence , & Liesch, 

2002). Dessutom kan internet underlätta lärandet kring internationella operationer 

genom snabb och omfattande tillgång till relevant information samt möjligheter för 

konakt med potentiellt nya kunder, vilket kan påverka internationaliseringsprocessen 

genom att intensifiera den (Petersen et al, 2002). Med internationalisering menar Calof 

& Beamish (1995) den anpassning företag genomför för att utföra sin verksamhet i 

enlighet med en ny internationell marknad och härstammar från globaliseringens 

utveckling där definitionen introducerades under 1970-talet.  

En internationalisering resulterar i potentiellt stora organisatoriska förändringar och de 

företag som vill dra nytta av den behöver navigera flertalet utmaningar kring anpassning 

till teknologisk innovation för att bli framgångsrika (Nylén, 2014). Processer för 

anpassning av verksamheten till en ny internationell miljö kan vara aktuella för både 

organisatoriska och strategiska förändringar, exempelvis genom att anpassa en intern 

avdelning alternativt anställa lämplig kompetens med erfarenhet för geografiska 

expansioner (Nwaobi, 2001; Calof & Beamish, 1995). Studier indikerar alltmer på det 

kritiska behovet av att innovera utvecklingsprocesser inom verksamheten i samband 

med internationalisering och den ökade närvaron av digitala produkter och tjänster på 

marknaden (Majocchi & Zucchella, 2003). Organisationers strävan efter att vara 

högpresterande är starkt relaterat till att vara flexibel och sprida nyttjandet av 
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information- och kommunikationsteknologier genom hela organisationen (de Waal, 

2007). Detta menar de Waal (2007) är möjligt genom att skapa tillgängliga och 

trovärdiga databaser och utveckla organisationens medlemmar till att vara mottagliga 

och strategiska i sitt nyttjande av digital teknologi. Digitalisering, genom utveckling av 

ökat nyttjande av digitala tekniker inom organisationer, har därav haft en påtaglig effekt 

på organisatorisk struktur och logik inom företag, och är en trend som inte visar någon 

indikation på att avta (de Waal, 2007). 

Digitala konsultföretag ligger i framkant när det kommer till att nyttja ny teknologi och 

framhäva de möjligheter som existerar med en implementation av digitalisering i 

organisationen. Med det sagt möter majoriteten av digitala verksamheter utmaningar 

kring tillväxten som internationalisering bidrar med. Dessa utmaningar är ofta 

associerade med potentiellt nya erbjudanden i kombination med behovet att innovera 

affärsmodellen i enlighet med den nya marknaden då innovation idag inte endast berör 

teknologi, utan även hur företag anpassar sig till ett förändrat marknadsklimat (Onetti, 

Zucchella, Jones, & McDougall-Covin, 2012; Chesbrough, 2007). Företags 

affärsmodeller behandlar de aktiviteter inom verksamheten som skapar, levererar och 

fångar värde, och formulerar en strategi för att erhålla konkurrensfördelar (Chesbrough, 

2007). Genom behoven på anpassning av strategier menar Van Halen, Vezzoli & 

Wimmer (2005) att produktservicesystem, vidare benämnt PSS, kan underlätta 

anpassningen genom kombinationen av produkt och tjänst som kan skapa ett högre 

marknadsvärde både ur ett finansiellt perspektiv samt från kundens upplevda nöjdhet 

(Van Halen , Vezzoli, & Wimmer, 2005, s. 11).  

För att framgångsrikt expandera digitala verksamheter och sprida PSS till nya marknader 

menar Majocchi & Zucchella (2003) att det ställs krav på att företag skapar sig en 

grundläggande förståelse för den marknad de ämnar äntra innan bestående investeringar 

görs. Detta för att underlätta och minimera tiden för övergången och inlärningskurvan 

så mycket som möjligt (Majocchi & Zucchella, 2003). För att avgöra huruvida 

marknader är lämpliga att expandera till, analyseras makromiljön på marknaden i fråga 

genom att analysera mekanismer som kundpreferenser och konkurrenssituation för att 
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möjliggöra identifiering av likheter och skillnader mellan befintlig och potentiell 

marknad (Sakarya, Eckman, & Hyllegard, 2007). Med det sagt är PSS ingen garanti för 

framgång utan kräver att företag identifierar, förändrar och anpassar sin organisation 

samtidigt som de isolerar de unika resurser och kompetenser och utvecklar dem för att 

kunna skapa hållbara konkurrensfördelar (Reim, Parida, & Örtqvist, 2015). Ett 

framgångsrikt verktyg för att lyckas med det är resursbaserad teori som hjälper företag 

att identifiera vilka konkurrensfördelar som bidrar till att vara värdeskapande för kunden 

samtidigt som de är unika, svåra att imitera och möjliga för organisationen att anpassa 

sig till (Barney, 1991).  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

De möjligheter och utmaningar som lyfts ovan kring strategier för hur digitala PSS-

företag ska expandera indikerar på att det finns potential till att utveckla en 

expansionsstrategi för att bringa dessa företag den metodik samt kunskaper som krävs 

för att framgångsrikt expandera till en ny internationell marknad. Denna kunskap och 

metodik mynnar ut i att studien vill skapa förståelse för vilka mekanismer, i form av 

värderingar och karaktärsdrag, som är bidragande till konkurrenskraft på en ny 

geografisk marknad samt hur dessa mekanismer är kopplade till påverkande faktorer vid 

expansionsstrategier. Forskning som finns att tillhandahålla i dagsläget lyfter flera 

varianter av hur produkt eller tjänsteföretag ska hantera expansioner till internationella 

marknader där exempelvis  (Lou & Tung, 2007) presenterar ett ramverk som analyserar 

risker och möjligheter kring företags expansionsstrategier. Uppfattningen är att något 

liknande ramverk för företag som erbjuder digital PSS-verksamhet inte finns att tillgå, 

vilket bringar argument för studiens syfte att kartlägga vilken påverkan eller vilka 

konsekvenser en expansion till en internationell marknad kan bringa den här typen av 

företag. Då det är argumenterat för att den digitala innovationen har skapat nya 

möjligheter för företag i form av digitalisering av produkter och tjänster, däribland 

uppkomsten av PSS, är det i förlängningen även argumenterat för tillväxtmöjligheter 

även för digitala PSS-företag. Denna typ av argument påvisar även vikten av att fylla det 

gap som finns i litteraturen kring hur digitala PSS-företag kan hantera expansioner till 
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nya geografiska marknader. Martin, Swaminathan, & Mithcell (1998) förklarar även att 

då företagsexpansioner till nya marknader är en fundamental strategisk utveckling, så är 

förståelsen för expansionernas utfall för företaget låg, vilket ger ytterligare belägg för 

studiens relevans. Utifrån belysta faktorer mynnar studiens syfte ut i följande 

formulering:  

Identifiera nyckelåtgärder företag som erbjuder digitala PSS-lösningar kan vidta för att 

anpassa sin organisation till geografiska expansioner. 

Marknader definieras av sina värderingar och karaktärsdrag, även benämnt mekanismer, 

som bidrar till utformningen av en inträdestrategi för expanderande företag. Förslagsvis 

kan faktorer inom dessa mekanismer vara marknadens tillväxt, typiska metoder för 

innovation, rivalitet på marknaden samt syn på utländska leverantörer (Yoon & Lilien, 

1985). Beskrivna exempel på faktorer indikerar vikten för företag att differentiera sig för 

att vara en konkurrenskraftig aktör på marknaden. Då ett företag dessutom önskar vidga 

sin verksamhet till en ny geografiska marknad är behovet av att analysera yttre 

påverkningar på verksamheten ännu större, i synnerhet hur man arbetar mot kunder 

och hur man levererar värde. Denna indikation skapar belägg för studiens första 

forskningsfråga vilken ser ut som följande:  

FF1: Vilka marknadsmekanismer påverkar geografiska expansioner för företag som 

erbjuder digitala PSS-lösningar, samt hur påverkar dem och varför?  

Identifiering av marknadsmekanismer och hur dem påverkar är dock inte tillräckligt för 

att framgångsrikt expandera till en ny marknad. För att vara konkurrenskraftig krävs det 

att företag identifierar vad som skiljer dem från konkurrerande företag och hur detta 

skapar ett värde för potentiellt nya kunder. Detta leder till studiens andra forskningsfråga 

och har som funktion att analysera expanderande företags möjligheter att utnyttja de 

identifierade marknadsmekanismerna för att vara en framgångsrik aktör på en ny 

marknad.  

FF2: Hur kan företag som erbjuder digitala PSS-lösningar anpassa sin organisation för 

att skapa och bibehålla strategiska konkurrensfördelar vid geografiska expansioner?  
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2. TEORETISKT RAMVERK 

Avsnittet syftar till att skapa en djupare förståelse kring de begrepp och modeller som 

används genom rapporten. Avsnittet beskriver områden såsom produktservicesystem, 

samt ett ramverk för utveckling av strategier med ingående teori kring omvärldsanalys, 

marknadsinträdesstrategi, värdekedjeanalys och resursbaserad teori. De teoretiska 

modeller och verktyg som presenteras nedan ligger till grund för utformning av resultat 

och analys genom att vikta insamlad empiri mot vad teorin presenterar.   

     2.1 Produktservicesystem  

Produktservicesystem (PSS) är en specifik typ av värdeskapande verktyg som företag 

kan erbjuda kunder (Tukker & Tischner, 2006). Vidare menar Tukker och Tischner 

(2006) att PSS innefattar en mix av konkreta produkter och abstrakta tjänster som är 

kombinerade så att de tillsammans uppfyller kundens alla krav. Detta styrks av Tan och 

McAloone som menar att PSS har potentialen att leverera innovativa och individuella 

lösningar som kan attrahera kunder och hjälpa företag att konkurrera på en 

internationell marknad (Tan & McAloone, 2006). Tukker och Tischner (2006) menar 

också att konceptet PSS vilar på två grundpelare, nämligen: 

• Ta den slutgiltiga funktionalitet eller värdet som slutkunden vill ha och använd 

som startpunkt för att utveckla företaget, istället för att produkten ska fylla den 

funktionaliteten.  

• Utveckla de delar av företaget som skapar funktionaliteten genom att ha ett 

öppet sinne och inte ta existerande strukturer, rutiner och positioner inom 

företaget för givet.  

Därigenom blir styrkan som PSS medför att företag rör sig bort från existerande 

produktkoncept och fokuserar mer på det faktiska behovet eller funktionalitet som 

behöver uppnås för att tillfredsställa slutkunden (Tukker & Tischner, 2006).  

Vid förändring av företags erbjudande från endast produkt eller tjänst till en 

kombination av de båda utsätts organisationen för påtryckningar till förändringar i 
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ägarstrukturen. PSS är associerat med denna typ av koncept då företaget börjar sälja 

användandet av produkten istället för endast produkten i sig självt samt att företaget 

erbjuder en form av uthyrning (Matsumoto & Kamigaki, 2013).  Enligt Smith & Maull 

(2014) indikerar forskning kring ledning inom organisationer på att det finns tre olika 

varianter av PSS-strategi, nämligen: 

1. Produktorienterade tjänster, där ägandet av den materiella produkten är 

uppfattad som levererad till kunden och servicearrangemang är tilldelat för att 

garantera nyttan över given tidsperiod.  

2. Användarorienterade tjänster, där ägandet av den materiella produkten hör till 

den som levererar tjänsten som säljer funktionen av produkten till kunden. 

3. Resultatorienterade tjänster, där tjänsteleverantören säljer resultatet istället för 

funktionen.  

Denna syn grundar sig i Tukker och Tischner (2006) modell som beskriver det 

spektrum av PSS som företag kan anamma. Denna modell illustreras i Figur 1 nedan 

och är uppdelad beroende på det värde som levereras till slutkunden. 

 

Figur 1. Varianter av PSS-strategier 
Tillämpad från (Tukker & Tischner, 2006) 

Värde främst i 
produkt-
innehåll

Enbart 
produkt

PRODUKT/SERVICE SYSTEM

Produkt- 
innehåll (konkret ) 

Service- 
innehåll (abstrakt)

Produkt-
orienterad

Användar-
orienterad

Resultat-
orienterad

Enbart  
service

Värde främst i 
service-
innehåll

1. Produkt-
relaterad 
service 

2. Produkt- 
relaterad 
rådgivning/
konsultering 

3. Produkt-    
lansering 

4. Produkt-
uthyrning /
delning  

5. Produkt-
sammanslagning 

6. Betalning per 
serviceenhet 

7. Aktivitets-
hantering  

8. Funktionell 
enhet
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Med denna modell vill författarna förmedla att ett skifte från att vara produktorienterad 

till serviceorienterad motiverar företag till att öka sin materiella effektivitet och 

konsumtion, vilket i sin tur leder till att företag skapar värde för kunden över 

produktens hela livscykel som skapar ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar. 

Tan och McAloone (2006) bygger vidare på detta och menar att den underliggande 

principen med en PSS-strategi är att ändra företags värdeskapande aktivitet från 

överlåtandet av ägarskap och ansvar till kunden och istället fokusera på att skapa värde 

genom att erbjuda den rena nytta som produkten genererar. Kunden betalar därmed 

enbart för användandet av produkten och behöver inte hantera operativa kostnader som 

underhåll. Tukker & Tischners (2006) modell beskriver i sin tur vilken typ av strategi 

företag kan använda sig av och i vilken grad kan utnyttja PSS. Med det sagt är denna 

modell en förenklad variant av verkligheten och erbjuder olika strategier med enbart 

värdeskapande som grund för hur den är uppdelad.  

2.2 Ramverk för utveckling av strategi  

Inom organisationer är varje genomförd handling ett steg i implementeringen av en 

strategi, och vägledning i utformningen av strategin härstammar från organisationens 

tidigare erfarenheter. Galavan (2004) menar att trots bristen på närvaro av en strategi 

eller plan så agerar varken människor eller organisationer slumpmässigt utan följer ett 

mönster som beskrivs som en typ av strategi. Målet för ledning i företaget blir därmed 

att bidra till organisationen genom att finna en lämplig anpassning till omgivande miljön 

(Galavan, 2004). Denna anpassning kan ske utifrån två sätt, utifrån-in där en 

organisation identifierar sin position i miljön och bygger förutsättningar för att 

framgångsrikt konkurrera där, alternativt inifrån-ut där organisationen har tydliga 

förutsättningar och positionerar sig utifrån dessa för att framgångsrikt konkurrera på 

marknaden (Galavan, 2004).  

För att tydliggöra kartläggandet för utformningen av en strategi har Galavan (2004) 

skapat ett ramverk för att öka förståelsen för hur organisationers ursprung, vart deras 

utveckling är på väg samt vilka implikationer det finns för hur fortsättningen kommer se 
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ut så fort en förändring har initierats. Ramverkets utformning och struktur presenteras i 

Figur 2 där ingående steg förklaras mer utförligt i efterföljande avsnitt.   

 

Figur 2. Strategiskt ramverk för organisatoriska förändringar  
Tillämpad från (Galavan, 2004) 

2.2.1 Riktningsinställning  

Att en organisation inriktar sig underlättar genom att bistå med ett mål som ger en 

målbild av hur tillvägagångssättet går i enlighet med målet eller inte. Organisationer 

artikulerar på en mängd olika sätt och där vision kopplat till mission enligt nedanstående 

struktur.  
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Figur 3. Ingående moment i Riktningsinställning  
Tillämpad från (Galavan, 2004) 

Företagsdefinitionen och formulering av affärsmodell är viktig dels på grund av att en 

definition uppmuntrar chefer och ansvariga att diskutera vilken verksamhet de agerar i 

(Galavan, 2004). Det är dessutom viktigt med en definition då den utgör basen för ett 

strategiskt fokus och hjälper företaget att besvara frågorna; Vilka är mina kunder? Vilka 

produkter eller tjänster erbjuder vi? Vilken organisatorisk process ska nyttjas för att 

leverera ovanstående erbjudande? Uttalanden kring ett företags värderingar måste vara 

tydliga kring vad som ska identifieras genom att sätta ord på beteenden som utgör 

framgång för företaget (Galavan, 2004). Syftet med en värdegrund är att fånga de 

känslor och principer som utgör en organisation (Collins & Porras, 1996). När 

definitionen av företaget och dess värderingar är uttalade ska mål för organisationen 

utformas, och då främst långsiktiga mål då det indikerar på vilken utveckling företaget 

önskar se ur ett långsiktigt perspektiv och hur pågående förändringar sker i riktning mot 

målen (Collins & Porras, 1996).  

2.2.2 Omvärldsanalys 

Vid analys av den externa miljön ligger ambitionen i att underlätta förståelsen för chefer 

och ansvariga genom att förstå omgivningen organisationen befinner sig i. Utmaningar i 

Företagsdefinition Värderingar

Mission

Långsiktiga mål
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omvärldsanalys uppkommer i den bredd och spridning det finns i information samt den 

dynamiska och ständigt föränderliga natur som information har. Galavan (2004) 

förklarar att en analys av den externa miljön borde ske i tre nivåer där den första är 

makromiljön, sedan industrianalys och slutligen analys av organisationen.  

2.2.2.1 PESTLE-analys 

Vid analys av makromiljön kan verktyget PESTLE nyttjas: en akronym för Politiska, 

Ekonomiska, Sociala, Teknologiska, Lagliga och Environmental (miljömässiga) 

(Witcher & Chau, 2010, s. 91). Analysverktyget underlättar för anpassningen till 

förändrade eller helt nya situationer genom sina fem ovanstående faktorer som 

tillsammans hjälper strateger att upptäcka möjligheter och minimera risker i den nya 

situationen (Issa, Chang, & Issa, 2010). PESTLE-analys illustrerar den större bilden av 

vilken miljö ett företag opererar och är verksamma i och möjliggör det för ett företag 

att nyttja fördelarna av de möjligheter som finns genom identifiering av nyckelfaktorer 

som påverkar förändring (Ho, 2014). Nedanstående Figur 4 presenterar i generella drag 

vad respektive faktor lyfter för områden och styrs av. Studien utnyttjar inte den 

miljömässiga aspekten av verktyget då det analyserade företaget är av digital natur och 

inte har någon fysisk produkt eller produktion som påverkar miljön. 
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Figur 4. Ingående faktorer i PESTL-analys 
Tillämpad från (Galavan, 2004) 

2.2.2.2 Porters femkraftsmodell 

En industrianalys utgörs av en identifiering av aktörer och faktorer på en marknad som 

kan komma att påverka ett företags lönsamhet (Galavan, 2004). Vid förändring av en 

organisations strategi är det kritiskt att förstå hur konkurrenssituationen ser ut i den nya 

miljön där traditionella synsätt ofta är begränsat definierade. Som en reaktion på detta 

utvecklade Porter (2008) en modell bestående av fem faktorer som ska hjälpa 

organisationer att framgångsrikt utveckla sin verksamhet. Förståelse för dessa fem 

faktorer, eller krafter, och dess underliggande orsaker avslöjar roten till en industris 

nuvarande lönsamhet samtidigt som den utgör ett ramverk för antaganden och 

influenser för konkurrenter och lönsamhet över tid. Enligt Porter (2008) bör en 

hälsosam företagsstruktur beakta konkurrenter i lika hög grad som de beaktar sin egen 

positionering på marknaden och insikt kring industrins struktur är därav högst relevant 

för att ha en effektiv strategisk positionering på marknaden. Den starkaste 

konkurrerande kraften är den som avgör graden av lönsamhet för en industri och blir 

därmed den viktigaste för formulering av företagets strategi, noterbart är att det inte 
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alltid är den mest uppenbara kraften som är den mest lönsamma. De fem olika 

konkurrenskraftiga krafterna som påverkar ett företags strategi är listade nedan och utgår 

från Porters (2008) definitioner.  

• Hot från inträde  

o Nya aktörer i en bransch bringar ny kapacitet på marknaden samtidigt 

som de önskar få marknadsandelar vilket lägger press på priser, 

kostnader och investeringar för att fortsätta vara en seriös aktör på 

marknaden. Hotet är främst påtagligt när en ny aktör har ett olikt 

erbjudande från övriga befintliga aktörer. Graden av inträdeshotet 

beror på de barriärer från befintliga aktörer ett företag måste 

överkomma. Det är alltså själva inträdeshotet och inte huruvida 

inträde sker eller inte som avgör vinstmöjligheterna. 

• Inträdesbarriärer 

o Inträdesbarriärer är fördelar som befintliga aktörer har gentemot nya 

aktörer och det finns sju olika källor för dessa barriärer: 

§ Utbudssidans stordriftsfördelar, där fördelarna presenterar sig 

när företag når fler kunder till lägre kostnader eftersom de kan 

sprida fasta kostnader över fler enheter. 

§ Efterfrågesidans stordriftsfördelar, som även kallas 

nätverkseffekter och uppkommer i en bransch där en köpares 

vilja att betala för ett företags produkt ökar i takt med antalet 

övriga köpare hos företaget. 

o Kunders omställningskostnader, vilket är fixerade kostnader som 

köpare står inför när de byter leverantör. En högre 

omställningskostnad gör det svårare för en ny aktör att attrahera 

kunder. Studier från Funk (2004) indikerar på att inträdesbarriärer 

påverkas av huruvida den valda målgruppen förstår erbjudandets 

ekonomiska potential.  
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§ Kapitalkrav, som utgörs av behovet att investera större 

finansiella resurser för att kunna konkurrera, vilket kan 

avskräcka nya aktörer på marknaden. 

§ Ämbetsfördelar oberoende av storlek, dessa fördelar kan infinna 

sig på grund av exempelvis bra teknologi. 

§ Strikt regeringspolitik, där politiken kan hindra eller gynna 

inträde genom att utgöra direkta hinder eller kontrollera andra 

barriärer. 

• Förhandlingskraft från leverantörer 

o Inflytelserika leverantörer fångar värde självständigt genom hög 

prissättning, begränsad kvalitet eller omställningskostnader för aktörer 

inom organisationen. En leverantörsgrupp anses vara inflytelserik om 

den är mer koncentrerad än den industri den verkar i alternativt om 

gruppen inte är beroende av industrin för att bringa intäkter. Är 

industrins produkt eller tjänst även standardiserad eller odifferentierad 

kan köpare få intrycket av att de kan spela ut olika leverantörer mot 

varandra. 

• Förhandlingskraft från köpare 

o Inflytelserika kunder kan fånga högt värde genom att tvinga ner priser 

och begära bättre kvalitet eller fler tjänster och brukar generellt spela 

ut olika aktörer inom industrin mot varandra. Köpare får 

förhandlingsinflytande om det endast finns ett fåtal köpare eller om det 

är få omställningskostnader vid byte av leverantör. Likt hos 

leverantörer så får köparna kraft om en industris produkt är 

standardiserad eller odifferentierad då även köparen tror att de kan 

spela ut leverantörer mot varandra. 

• Hot från substitut 

o Substitut utgör liknande funktioner som en industris produkt men 

med andra medel, exempelvis så utgör videokonferenser ett substitut 
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för resor. När hotet från substitut är högt så lider lönsamheten genom 

att substitut placerar ett tak för prisutvecklingen. Situationer som utför 

ett högt hot från substitut är när substitut erbjuder ett värde i att byta 

eller om köparens omställningskostnad är låg. 

• Rivalitet mellan befintliga aktörer 

o Rivalitet kan tas i många olika former, inklusive rabatterat pris, 

introducering av nya produkter, reklamkampanjer eller förbättringar 

av tjänster. Hög rivalitet hämmar lönsamheten i en industri genom att 

påverka graden av intensiteten som företag konkurrerar i och samt 

under vilka villkor de konkurrerar. Intensiteten mellan rivaler är som 

högst när det finns ett stort antal konkurrenter som är lika till storlek 

och inflytande alternativt är rivaliteten hög när tillväxten inom 

industrin är långsam. 

Genom att ha samtliga fem krafter i beaktning kan utformning av strategier utvecklas 

för en organisation genom att generella strukturer för helheten tas hänsyn till istället för 

att fokusera på ett avskilt element. Porter (2008) menar att förståelse för krafterna som 

formar konkurrenssituationen i en industri är startskottet för utvecklandet av en strategi 

i en organisation genom att avslöja vilka aspekter som är de mest signifikanta i den 

konkurrerande miljön. Förhållandet mellan de olika krafterna och deras samspel 

illustreras i Figur 5 nedan. 
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Figur 5. Porters femkraftsmodell 
Tillämpad från (Porter, 2008) 

2.2.2.3 Framgångsfaktorer 

Genom ovanstående omvärldsanalys arbetar organisationer i ständigt föränderliga cykler 

för att identifiera vilken påverkan omgivande faktorer har på organisationen. Utfallet 

från analysen bör kategoriseras som hot och möjligheter som eventuellt kan beskrivas 

som framgångsfaktorer för organisationen (Galavan, 2004). För att avgöra vilka 

möjligheter och hot organisationer möter vid förändringar har Galavan (2004) utvecklat 

en matris för att avgöra den organisatoriska effekten. I den övre delen av matrisen är 

faktorerna från PESTL-analysen presenterade för att avgöra vilka faktorer som kommer 

att förändra krafterna i industrin. Härifrån identifieras specifika möjligheter, hot och 

framgångsfaktorer som ett resultat av genomförda förändringar och matrisens 

utformning presenteras i Figur 6 nedan.  
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Figur 6. Matris för organisatorisk effekt vid omvärldsanalys 
Tillämpad från (Galavan, 2004) 

2.2.3 Analys av den interna organisationen 

Analys av den interna organisationen sker i syfte att identifiera de interna resurser och 

kompetenser som kan stödja företag i deras strategiska utveckling (Galavan, 2004). 

Levitt (1960) menar i sin artikel ”marketing myopia” att den inre miljön bör analyseras 

och anpassas efter det att den externa miljön är analyserad under antagandet att det först 

är efter det att man identifierat möjligheter och hot som man kan förändra 

organisationen så att utmaningar möts på ett tillfredställande sätt (Levitt, 1960). Galavan 

(2004) menar dock att även om Levitt (1960) hade ett korrekt synsätt så insåg han inte 

att det är relativt enkelt att inse hur man behöver anpassa sitt företag men betydligt 

svårare att genomföra nödvändiga förändringar. Innan den interna förändringen sker 

måste företag utvärdera ifall de har rätt resurser och kompetenser för att bli 

framgångsrika och kunna skapa tydliga konkurrensfördelar (Galavan, 2004).  

Bägge förfarnas synsätt har en tydlig koppling till (Chesbrough, 2010) studier av 

affärsmodeller, som menar att en lämplig affärsmodell är kapabel till att fånga upp det 
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potentiella värde som ett företags resurser och kompetenser kan skapa, och leverera 

värdet till kunden. När företag lyckats identifiera möjligheter och hot befinner dem sig i 

en situation där det ställs krav på att anpassa och innovera affärsmodellen. Det är då 

kritiskt att ha affärsmodellens två essentiella element i beaktning. Dessa två element är 

värdepropositionen samt den operativa modellen, där respektive element innefattar tre 

stödelement. Värdepropositionen besvarar frågan, Vad är det vi erbjuder och till vem är 

erbjudandet fokuserat? Här reflekteras ett företags avvägningar i följande tre 

dimensioner: målgrupp, produkt- eller tjänsteerbjudande samt vinstmodell. Den 

operativa modellen besvarar istället frågan, Hur levererar vi erbjudandet på ett lönsamt 

sätt? Den operativa modellen fokuserar på värdekedjan och hur man levererar i enlighet 

med kundönskemål samt avvägning kring outsourcing av tjänster eller inte. Den 

innefattar även en kostnadsmodell för att konfigurera kostnader och tillgångar för att 

kunna framgångsrikt leverera värdepropositionen. Slutligen behandlar den operativa 

modellen organisationen med hänsyn till hur människorna inom organisationen ska 

utvecklas för att bibehålla samt stärka konkurrensfördelar (Lindgardt, Reeves , Stalk, & 

Deimler, 2009). 

Under 2000-talet ökade antalet vetenskapliga artiklar angående resursbaserad teori med 

500% jämfört med 90-talet, vilket tydliggör dess relevans som ett ramverk för hur ett 

företag förklarar och förutser konkurrensfördelar och prestandaresultat (Kozlenkova, 

Samaha, & Palmatier, 2013). Galavan (2004) argumenterar för att skapandet av 

konkurrensfördelar börjar med att identifiera företagets kärnkompetens och vilka 

resurser inom företaget som möjliggör den kompetensen. Detta identifieras med fördel 

genom att utföra en analys av värdekedjan och på så sätt hitta vilka processer som är 

värdeskapande i ett företag (Galavan, 2004). Författaren presenterar ett verktyg för 

genomförandet av analys av värdekedjan och kan ses i Figur 7. 
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Figur 7. Värdekedjeanalys  
Tillämpad från (Galavan, 2004) 

Efter värdeskapande processer är identifierade menar Galavan (2004) att företag borde 

granska och välja ut de processer som är kärnkompetenser. Författaren utvecklade ett 

ramverk som identifierar varför en kund köpte företagets produkt och på så vis 

identifierar företagets kärnkompetens och kan ses i Figur 8 nedan. 
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Figur 8. Identifieringsprocess för kärnkompetenser  
Tillämpad från (Galavan, 2004) 

Galavans (2004) syn på hur man identifierar kärnkompetens kan med fördel utvecklas 

ytterligare genom att ta hänsyn till resursbaserad teori och VRIO-modellen. VRIO-

modellen baseras på studier av Barney (1991) och identifierar vilka kärnkompetenser 

inom ett företag som bidrar till skapandet av hållbara konkurrensfördelar. Jugdev, 

Mathur, & Shing Fung (2007) utvecklar VRIO-modellen ytterligare och menar att ett 

företag måste identifiera resurser inom alla fyra kategorier för att inte bara skaffa sig en 

tillfällig konkurrensfördel utan en hållbar och ihållande sådan. Med en ihållande 

konkurrensfördel menar författarna att företaget genererar vinster över marknadens 

genomsnitt på en kontinuerlig basis (Jugdev, et al, 2007). VRIO-modellen i sig 

identifierar kritiska resurser i ett företag baserat på kategorierna värdefulla, i den 

omfattning att de är värdeskapande för företaget och genererar inkomst (Valuable), 

ovanliga, genom att de är unika (Rare), säregen, vilket syftar på att de är svåra eller 

väldigt dyra att kopiera (Inimitable) och organisatoriskt stöd, som innebär att de finns 
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stöd från ledning, processer och system vilket gör det möjligt att kvantifiera resursen 

(Organizational support). 

Genom att identifiera kärnkompetenser kan man genom VRIO-modellen utveckla 

vilka av dessa kärnkompetenser som bidrar till hållbara konkurrensfördelar. Lin, Tsai, 

Wu, & Kiang (2012) utvecklade ett ramverk för att identifiera just dessa, vilka kan ses i 

Figur 9. Författarnas ramverk ställer tre frågor som kategoriserar och svarar på om 

kärnkompetensen möter de krav som ställs på den för att kunna klassificeras som en 

hållbar konkurrensfördel, nämligen om den är värdefull, ovanlig och säregen (Lin, et al, 

2012).  Efter det att kompetenserna är kategoriserade menar författarna att företaget ska 

fråga sig själva hur utnyttjad och hur mycket organisatoriskt stöd, kompetensen har. 

Lin, et al (2012) menar då att de kärnkompetenser som skapar hållbara 

konkurrensfördelar bör vara de som organisationen bör utnyttja och stötta. 

 

Figur 9. Modell för avgörande av konkurrensfördelar 
Tillämpad från (Lin, et al, 2012) 
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2.2.4 Strategiska val 

Utifrån analyser som genomförts både externt på omvärlden och internt i 

organisationen är nästa steg i Galavans (2004) ramverk att göra strategiska val där syftet 

är att förstå de främsta influenserna för att ansvariga i organsiationen ska ta strategiska 

beslut. Porter (1980) har identifierat tre potentiella strategier som organisationer borde 

följa i detta avseende: 

• Kostnadsledarskapsmetod, vilken fokuserar på att producera till lägst kostnader 

• Differentierad metod som fokuserar på att bringa en produkt eller tjänst som är 

både annorlunda och överlägsen konkurrenters alternativ 

• Fokuserad metod som kan nyttjas i en begränsad marknad 

Genom att positionera sig gentemot konkurrenter på marknaden menar Galavan (2004) 

att företag möjliggör att gardera sig mot påverkande krafter inom industrin, och i 

samband med val av positionering så måste resurser och förmågor finnas tillgängliga. 

Här bör ett företag även överväga vilken strategi de ska ha vid förändringar inom 

organisationen genom att fundera över om de har definierat sin affärsmodell lämpligt 

och vilken del av värdekedjan som ska behandlas i och med förändringen (Galavan, 

2004). I tillägg till övervägning av strategi och positionering så bör företaget ha 

hantering av varumärke i beaktning då ett starkt varumärke bidrar till att både skapa 

samt bibehålla  marknadspositioner och förbättra organisationens värde (Douglas, Craig, 

& Nijssen, 2001). 

2.2.4.1 Marknadsinträdesstrategi  

Företag som har ambitionen att expandera till nya marknader har framförallt två 

restriktioner att ha i beaktning i avgörandet av en marknads lämplighet (Martin, 

Swaminathan, & Mithcell, 1998). Vidare förklara Martin et. al (1998) att den första 

restriktionen innefattar huruvida det finns ändliga resurser i form av kundbegär och 

konkurrenssitation. Den andra restriktionen för expansioner berör begränsningar i 

information då det är kritisk för företag att vara medvetna om vilka möjligheter det 
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finns på den nya marknaden för att bedöma dess potential (Martin, et al, 1998). I tillägg 

till vad Martin et al, (1998) lyfter som restriktioner menar Gulati och Soni (2015) att 

första steget i en internationell expansion av ett digitalt företag är att utföra en analys av 

den potentiella marknaden för att bedöma dess lämplighet. Detta hade eliminerat de 

existerande restriktionerna samtidigt som det ökar chansen för ett framgångsrikt resultat 

av expansionen (Gulati & Soni, 2015).  

När ett företag har beslutat att inträda en ny marknad är det kritiskt att avgöra hur detta 

inträde ska ske då det kan ha signifikant påverkan på ett företags prestationer. De tre 

vanligaste alternativen av inträdesstragier är exportering, joint venture och utländska 

direktinvesteringar (Buckley & Casson, 1998). Om ett företag väljer att exportera sin 

verksamhet skaffar det sig tillräcklig kunskap och erfarenhet på deras ursprungliga 

marknad och sedan exporterar sin verksamhet till en internationell marknad genom 

ägande av produktions- eller distributionsfaciliteter (Chung & Enderwick, 2001). Detta 

är en inkrementell strategi då den tillåter företag att internationalisera utan att 

genomföra stora investeringar på den nya marknaden (Mahoney , Trigg, Griffin, & 

Pustay, 2001).  

Exportering är ett åtagande som innefattar få risker, dock är det även associerat med låg 

avkastning och begränsad kontroll för företaget (Agarwal & Ramaswami, 1992). Joint 

venture innebär att två företag ingår ett partnerskap där man delar möjligheter och 

risker och kan många gånger innebära en reducering av investeringskostnader då två 

aktörer delar på dessa (Kogut, 1991). Dessa fördelar med joint venture gör det till ett 

attratktivt val för expansion till nya osäkra marknader. Slutligen förklarar Chan , 

Makino, & Isobe (2006) att utländska direktinvesteringar innebär en strategi där ett 

företag gör investeringar på den nya marknaden för att erhålla marknadsandelar när de 

besitter fördelar över lokala aktörer. Genom direktinvesteringar kan företag minimera 

kostnader för markandstransaktioner genom att dra fördel av lokala aktörers 

kompetenser (Chan , et al, 2006). Frågor kring marknadens struktur och hur en 

inträdesstrategi därav kan se ut förklarar Buckley & Casson (1998) påverkas av 

beteenden på marknaden som i sin tur påverkar hur företag blir konkurrenskraftiga. 
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Att ha en välutvecklad strategi för hur företag ska anpassa sig organisatoriskt vid 

expansion till ny marknad är avgörande för om övergången ska bli lyckad eller inte 

(Filatotchev, Su, & Bruton, 2016). Författarnas studie indikerar på att det finns en stark 

korrelation mellan en välutvecklad expansions- och marknadsinträdesstrategi och 

prestation. Problemet för företag i nästkommande steg är att identifiera vilken strategi 

som är bäst lämpad att implementera samt hur anpassning ska göras i enlighet med de 

organisatoriska förändringar som sker (Filatotchev, Su, & Bruton, 2016). 

2.2.5 Bedöma gapet 

Utifrån de klarheter som föregående steg gav genom utformning av strategi och den 

anpassning inom organisationer som därav krävs förklarar Galavan (2004) att gapet som 

finns mellan ett företags nuvarande tillstånd och önskvärt framtida tillstånd måste 

bedömas. Utifrån ett simpelt ramverk, illustrerat i Figur 10, beskrivs gap mellan två 

tillstånd genom utvidning av strategier och struktur för att inkludera så många 

människor som möjligt i implementationen av en plan för förändring (Galavan, 2004). 

För att tillgodose gap mellan nuvarande och framtida tillstånd för organisationer så 

förklarar Petersen, Pedersen, & Lyles (2008) att kunskapsutvecklingen måste ske i takt 

med att organisationer förändrar sig. Vidare menar Petersen, et al (2008) att 

organisationers absorbationsförmåga påverkar huruvida gapen kring kunskap blir 

betydande eller inte då företag löper en risk att ha för gott självförtroende för huruvida 

den befintliga kunskapen är tillräcklig för det framtida tillståndet. 
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Figur 10. Bedömningsmodell för gap 
Tillämpad från (Galavan, 2004) 

I tillägg till den bedömningsmodell som Galavan (2004) utvecklat för att bedöma gap 

inom organisationer och nya föränderliga situationer finns det även ett mer generellt 

verktyg som används för gap-analys. Verktyget framtogs av Parasuraman, Zeithaml, & 

Berry (1985) för att kunna mäta upplevd kvalitet på ett påtagligt sätt. Crosby (1978) 

definierar kvalitet som överrensstämmelse med existerande krav, vilket överensstämmer 

med Parasuraman, et al, (1985) verktyg då kvalitet är subjektivt och skiljer sig mellan 

olika individer. Därav så är graden av överensstämmelse mellan existerande krav och 

levererad produtk upplevd på olika sätt beroende på mottagaren och baserat på den 

insikten så lyfter verktyget de gap som kan finnas i uppfattning både externt från kund 

men också internt i delar av organisationens värdekedja  (Parasuraman, et al, 1985). De 

fem gap som författarna identifierat presenteras i Figur 11 nedan. 

Strategi Struktur

Människor Förmågor Kultur System Processer
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Figur 11. Gap-modellen 
Tillämpad från (Parasuraman, et al, 1985) 

Det först gapet är skillnaden mellan den service kunden förväntar sig och företagets 

uppfattning av vad kundens förväntningar är. Kundens förväntningar baseras i stora drag 

på tidigare upplevelser och personliga behov men också på företagets marknadsföring 

och uppfattningar från kundens sociala sfär (Parasuraman, et al, 1985). Följande tre gap 

sker internt i företaget och påvisar den skillnad som finns mellan de uppfattade 

kundförväntningarna och översättning till initial produkt, översättning till initial 

produkt och färdig produkt, färdig produkt och marknadsföring av erbjudandet samt 

det levererade erbjudandet och kundens förväntningar (Parasuraman, et al, 1985). 

Genom att implementera modellen skapas en tydlighet över skillnader i uppfattningar 

mellan kund och företag som enkelt kan jämföras mellan olika nationella marknader. 

Modellen är dessutom ett utfall- och bedömningsverktyg som fungerar särskilt bra när 

det kommer till att mäta attityder och uppfattningar vilket är centralt när det kommer 

”Word of mouth” 
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till att utvärdera och väga geografiska marknader mot varandra (Davis, Misra, & Van 

Auken, 2002). 

2.2.6 Aktivering av program 

Ramverket för utveckling av strategier i företags slutliga steg innefattar att utveckla en 

handlingsplan för hur utfallet från föregående steg ska utföras i praktiken (Galavan, 

2004). Från identifieringen av gap i föregående steg så kan ett antal utmaningar 

presenteras i form av att fylla de eventuella gap som upptäckts. Galavan (2004) förklarar 

att metodiken för en handlingsplan drivs av komplexiteten som projekt innefattar i att 

varje projekt är unikt, men menar dock att processen för en handlingsplan har en 

tendens att överarbetas. Galavan (2004) förklarar vidare att vid förändringar så svarar 

människor väl på simpla tydliga krav då detaljer ofta kan redas ut senare. Den tidiga 

fasen i en förändringsprocess ska indikera på små vinster och övertyga människor om att 

förändringen är nödvändig och kommer mynna ut i framgångsrikt utfall (Galavan, 

2004). Matrisen i nedanstående modell ska underlätta implementering av större 

förändringar att bli framgångsrika genom att följa strukturen nedan. 

 

Figur 12. Handlingsplan för förändringsprocesser 
Tillämpad från (Galavan, 2004)  

 

Organisatorisk enhet
Huvudmål Beskrivning

1.
2.
3.

Mål:

Objekt (Vad) Handling (Hur) Ledd av (Vem) Deadline (När)

Nyckelindikator prestanda 
(Hur framsteg mäts)
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2.3 Litteratursammanfattning 

Då syftet med studien ämnar identifiera vilka åtgärder ett PSS-företag behöver vidta för 

att möjliggöra expansion till nya geografiska marknader, förklarar detta avsnitt hur den 

presenterade litteraturen med utgångspunkt i Galavans (2004) ramverk relaterar till och 

bidrar till analys av insamlade data. Figur 13 är en illustration över sambanden mellan 

olika teoretiska områdena och hur de appliceras i studien för att uppfylla 

forskningssyftet och besvara forskningsfrågorna. Genomgående för studien är att den är 

avgränsad till företag som arbetar med produktservicessystem och som ska expandera till 

en ny geografisk marknad, därav täcker omvärldsanalys och intern analys av organisation 

både den initiala analys som görs för att identifiera unika mekanismer på marknader 

samt utformning av strategi. Genom att identifiera vilken typ av strategi som krävs för 

att ta sig in på en ny marknad, skapas de förutsättningar som PSS-företags organisation 

behöver anpassa sig till. Utefter de satta förutsättningarna behöver värdeskapande 

aktiviteter och resursbaserad teori nyttjas för att identifiera kärnkompetenser och vad 

som är värdeskapande för ett företag på den nya marknaden. Utifrån identifiering av 

värdeskapande aktiviteter och kärnkompetenser ska strategiska val genomföras och här 

appliceras teori rörande marknadsinträdesstrategi för att skapa de bästa förutsättningarna 

för exponering på ny marknad. 
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Figur 13. Översikt över litteraturens koppling till syfte 

3. METOD 

Detta avsnitt syftar till att presentera den forskningsansats som studien antagit samt de 

metoder som har använts för att genomföra datainsamling samt kvalitetssäkring och 

analys av insamling av data. 

3.1 Forskningsansats 

Då studien syftar till att skapa förståelse samt metodik för geografiska expansioner hos 

PSS-företag kategoriseras dess forskningsansats till den av induktiv karaktär. En induktiv 

forskningsansats avser att finna en förståelse för det identifierade problemets natur samt 

en uppfattning om hur situationen kring problemet ser ut (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2009). Uppgiften vid en studie av induktiv karaktär är att utifrån granskade 

data göra någon form av analys som ska mynna ut i en applicerbar slutsats för studien 

(Saunders, et al, 2009).  Därav syftar fallstudien till att empiriska data nyttjas för att 

bygga en teori eller modell som kompletterar redan existerande teorier inom aktuellt 

fält. Braun & Clarke (2006) förklarar att en induktiv metod menar att identifierade 

mönster eller teman är starkt kopplade till insamlad data och har samlats in specifikt för 
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studien via intervjuer eller liknande. Dock kan identifierade teman ha en svag koppling 

till studiens ställda frågor och induktiv analys är därav en process av att koda data utan 

att försöka anpassa den till ett lämpligt resultat (Braun & Clarke , 2006). 

3.1.1 Fallstudie 

För att skapa en förståelse kring eventuella gap mellan två geografiskt skilda marknader 

och hur ett företag verksamma inom PSS ska brygga dessa genomförs en fallstudie. 

Fallstudier kan nå sin fulla potential i projekt då det är möjligt att kombinera diverse 

bevis, såsom intervjuer, observationer och historiska dokument (Yin, 2013).  Fallet är i 

denna studie valt till ett höginnovativt företag verksamma inom PSS som levererar en 

webbaserad produkt, även benämnt beslutstöd, för att hjälpa kunder med 

verksamhetsplanering och målstyrning. I fortsättning benämns objektet för fallstudien 

som ”företaget”. Produktens huvudelement innebär att strukturera och simplifiera 

användandet av data gällande målstyrning, budget och prognos samt uppföljning och 

analys för sina kunder. Företaget erbjuder sin produkt i form av en tjänst och arbetar 

nära sina kunder med både utveckling av produkten och assistans i användningen vilket 

gör dem till ett PSS-företag och därav relevant för studien. Företaget kan dessutom 

antas vara produktorienterade då ägandet av programvaran ligger hos kunden i form av 

licenser och tjänsten levereras genom konsultering och utveckling. 

Företaget som analyseras i fallstudien har expanderat kraftigt på den svenska marknaden 

under de senaste tio åren där en signifikant del av deras kundsegment har varit inom 

offentlig sektor med svenska kommuner som huvudfokus. Efter en längre tid av 

framgång på den svenska marknaden ses det som en naturlig utveckling att sprida 

verksamheten även över de nationella gränserna för att nå fler kunder med 

utgångspunkt på den norska marknaden och främst norska kommuner. Företaget har 

nyligen även genomfört förändringar i affärsmodellen rörande prissättningen och hur de 

tar betalt av sina kunder på den svenska marknaden. I och med nyligen gjorda 

förändringar i affärsmodellen antas det att företaget ödmjuka inför förändringar och ser 
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positivt till att anpassa organisationen utifrån krav från omgivning och eventuellt 

förändrade kundkrav som kan medföras på en ny marknad. 

Till skillnad från sina konkurrenter som även de erbjuder digitala verktyg för 

verksamhetsstyrning erbjuder företaget en lösning mer anpassad för att täcka samtliga 

element inom verksamhetsstyrning, så som budget och prognos samt uppföljning och 

analys. Majoriteten av aktörer på den här marknaden har valt att specificera sig på något 

av områdena, exempelvis budgetering och prognostisering. Företaget har en vision att 

erbjuda en paketerad eller skräddarsydd helhetslösning till sina kunder som innefattar 

samtliga områden som verksamhetsstyrning behandlar. De uppmuntrar även sina kunder 

att efter initialt köp kunna köpa tillägg till sin befintliga lösning för att uppmuntra 

kunderna till fortsatt affär och utveckling med företaget. 

3.2 Kvalitetssäkring av data 

För att säkerställa kvaliteten av insamlade data och minimera risken för felaktiga 

slutsatser är det av vikt att utforma studiens design på ett sådant sätt att man uppnår så 

hög tillförlitlighet som möjligt. Amis & Silk (2008) menar i sin studie kring kvalitet i 

kvalitativ organisatorisk forskning att Lincoln och Gubas (1985) fyra kriterier för 

tillförlitlighet är grundläggande för att kunna påvisa studiens kredibilitet och kvalitet. 

Författarnas (1985) fyra kriterier för tillförlitlighet är trovärdighet, generaliserbarhet, 

pålitlighet och anpassningsbarhet. Hur dessa kriterier använts i denna studie och hur de 

definieras beskrivs i detta avsnitt. 

Med trovärdighet menar Lincoln och Guba (1985) det förtroende som finns för 

”sanningen” i insamlade data och resultat. Det tillvägagångssätt som valts i denna studie 

är triangulering som baseras på premissen att ingen enstaka metod löser problemet med 

rivaliserande förklaringar för studiens resultat, eftersom olika metoder visar olika 

aspekter av den empiriska verkligheten. På grund av detta borde flera olika metoder för 

datainsamling ge studien en tydligare överblick och på så sätt en högre tillförlitlighet 

(Patton, 1999). Patton (1999) nämner fyra olika typer av triangulering nämligen 

triangulering av metoder, triangulering av källor, triangulering av analys och 
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triangulering av perspektiv. Den metod som valts för triangulering i denna studie är 

triangulering av källor vilket innebär jämförelse och kontrollering av kvalitativa data för 

att säkerställa att den är konsekvent oberoende vid framtagning och användning. I 

studien har observationsdata jämförts med intervjudata för att avgöra överensstämmande 

och skapa perspektiv mellan företag och kund. 

Med generaliserbarhet menar Lincoln och Guba (1985) avgörandet huruvida studiens 

slutsatser är möjliga att applicera på andra områden. Med anledning av Shentons (2004) 

ifrågasättande huruvida en eftersträvan till ren generaliserbarhet är ett realistiskt mål så 

beskrivs denna studie i sin helhet för att ge en tydlig bild över vilken kontext den är 

utförd och tolka resultat från existerande kontext. Kontexten i studien har skapats 

genom att ge läsaren en utförlig bild över de företag, branscher, intervjuobjekt samt 

marknader som är inblandade. Med det sagt är studien en fallstudie och visar hur en 

marknadsexpansion kan se ut för ett enskilt företag inom branchen för 

verksamhetsstyrning. Detta betyder att resultaten nödvändigtvis inte behöver vara 

applicerbara på andra verksamheter, brancher eller företag. 

Lincoln och Guba (1985) menar att pålitlighet har starka anknytningar till en studies 

tillförlitlighet, då i praktiken en demonstration av pålitlighet till stor del försäkrar 

tillförlitlighet. Med pålitlighet menar författarna att studien bör vara konsistent och 

upprepningsbar, vilket kan uppnås genom utomstående granskning och opponering. 

Detta har uppnåtts genom att studien har blivit granskad av tre studenter, lärare vid 

universitetet samt handledare vid företaget i en serie av opponeringstillfällen under 

studiens gång. 

Den sista av Lincolns och Gubas (1985) kriterier, anpassningsbarhet, menar att det finns 

en grad av neutralitet i studien och en försäkran om att respondenterna format 

slutsatserna. Studiens anpassningsbarhet försäkras genom noggrann beskrivning av 

nyttjad metod och vilken analys som har format resultatet, i tillägg till redogörelse för all 

insamlad data som skett genom transkribering av intervjuer (Lincoln & Guba, 1985). 
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3.3 Datainsamling 

Insamling av data har skett genom 20 stycken semi-strukturerade intervjuer med sex 

stycken intervjuer med anställda på det studerade företaget, sju stycken med befintliga 

kunder inom svenska kommunsektorn samt sju stycken med potentiellt nya kunder 

bland norska kommuner. För att ge en så bred bild som möjligt över befintligt 

kundsegment valdes respondenterna bland kommuner ut strategiskt för att skapa en 

godtycklig geografisk och demografisk spridning. Lämplig yrkesroll för respondenterna 

varierade mellan de olika kommunerna men primärt valdes den person som var ansvarig 

för upphandling och implementering av företagets produkt. Det avgjorde att 

respondenten i fråga hade djup inblick i appliceringsområden, nytta och användande av 

produkten. Format för intervjuer valdes beroende på tillgänglighet och geografisk 

lämplighet.  

Antalet intervjuer på den norska marknaden begränsades till sju då empirin visade på en 

tydlig mättnad bland respondenterna vilket ledde till att det inte fanns ett tydligt 

incitament till att lokalisera fler respondenter. Yrkesroll, arbetsplats, format och 

tidsåtgång för intervjuer presenteras i Tabell 1 i bilaga 6.4. Utöver intervjuer samlades 

data in genom undersökning av relevant litteratur framtagen ifrån databaser som Scopus 

och Google Scholar samt genom observationer av både företaget och kunder. 

Litteraturundersökningens nyckelord var: Produktservicesystem, Globala expansioner, 

Marknadsinträdesstrategi, Organisatorisk anpassning, Resursbaserad teori och 

Produktservicesystem.  

3.4 Dataanalysmetod  

Nedanstående avsnitt presenterar hur studiens data har analyserats. För att skapa en 

struktur bland de intervjuer som utförts och få en tydlig bild över vad som sagt och 

varit av relevans för studiens resultat har tematisk analys nyttjats. 
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3.4.1 Tematisk analys 

Tematisk analys är en metod för att identifiera, analysera och rapportera mönster, vidare 

benämnt teman, inom data. Metoden minimerar och organiserar data på ett detaljerat 

sätt för att strukturera och tydligt visualisera data (Braun & Clarke , 2006). Författarna 

menar att en av de främsta fördelarna med tematisk analys är dess flexibilitet då 

traditionella kvalitativa metoder ofta delas upp till två områden, där den första är hårt 

bunden till ett specifikt teoretiskt förslag och den andra där metoder är oberoende av 

teori och kan tillämpas inom en rad olika teoretiska synsätt (Braun & Clarke , 2006). 

Med anledning av dess flexibilitet och kartläggning av teman och mönster inom 

insamlade data nyttjas tematisk analys i studien för att tydliggöra mekanismer och 

samband mellan två geografiskt skilda marknader. 

Vid genomförandet av tematisk analys behövs ett antal beslut tas som ofta inte tas 

explicit men som behöver diskuteras och beaktas som explicit. Tematisk analys 

användes för att finna mer detaljerad och nyanserad information om ett specifikt tema 

vilket relaterar till en studiens frågeställningar och syfte. Den tematiska analysen har följt 

nedanstående genomförandeprocess som tillämpats från (Braun & Clarke , 2006): 
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Figur 14. Genomförandeprocess tematisk analys 

3.4.2 Tidigare studier 

Utöver tematisk kodning av insamlad empiri analyserades insamlade data med hjälp av 

tidigare utförda studier inom området. Genom att jämföra resultatet med studier utförda 

inom teoretiska områden relaterade till studiens ämne får resultatet ett bredare 

sammanhang och skapar tillförlitlighet för studiens resultat i och med analys av hur väl 

det ligger i linje med tidigare studier. 

  

Fas 1: Bekanta sig med data 
Insamlad data förstods genom upprepad läsning av transkriberade intervjuer och iakttagelser på företaget 
för att avgöra hur analysen skulle genomföras.

Fas 2: Generera initial koder  
När insamlad data granskats så producerades ett första utkast av koder, som identifierar egenskaper hos 
datan intressant för analys. Koderna är därav unika för olika teman då respektive får en unik kod. 

Fas 3: Sök efter teman 
När all insamlad data kodats breddades analysen via identifiering av teman genom att sortera och 
kombinera olika koder, vilket initierade analysen av hur de olika koderna förhåller sig till varandra. 

Fas 4: Granska teman 
Identifierade teman har i denna fas granskats för att avgöra hur de olika teman förhåller sig till varandra, 
om de överlappar eller om de innehåller tillräcklig data som stödjer dem. Den data som ingår i ett tema 
utgör tillsammans ett meningsfullt utfall samtidigt som olika teman har unika karaktärsdrag. 

Fas 5: Definiera och namnge teman 
Den femte fasen inleddes när det fanns ett representativt antal teman för insamlad data. Varje tema har 
dessutom definierats och redigerats ytterligare genom namngivning. Namnet återspeglade respektive temas 
innehåll och vad det behandlar. 

Fas 6: Producera rapport 
När teman är fullständiga inleddes den sjätte fasen som innefattar den sista analysen och upprättande av 
rapport. 
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4. RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån det ramverk för utveckling av expansionsstrategier som 

har presenterats under litteraturavsnittet med analys av insamlade data lämpad för 

respektive steg i ramverket. 

4.1 Riktningsinställning 

Företaget i fallstudien definierar sig själva utifrån citatet ”Beslutstöd som det borde 

vara”. De strävar efter att utveckla metoderna som företag och organisationer arbetar 

med i deras verksamhetsstyrning genom en mjukvarubaserad helhetslösning som de 

implementerar hos kund, genom så kallade beslutsödskonsulter. Beslutstödskonsulterna 

arbetar både med att anpassa produkten samt utbilda kunden i hur de ska använda den 

för att nå dess högsta potential. Det är dessa konsulter som utgör servicesidan av PSS-

lösningen och hjälper kunder att översätta sina strategier till konkreta resultat som bidrar 

till utvecklandet av deras verksamhet. Försäljningsansvarig för kommuner beskriver hur 

de arbetar mot segmentet kommun enligt följande ”Kommunmarknaden är uppdelad 

till olika segment beroende på storlek på kommunerna där erbjudandet är anpassat för 

kundens storlek och omfattning”. Företaget värderar dessutom långsiktiga och nära 

kundrelationer och arbetar ständigt med att leverera sin produkt och tjänster utifrån ett 

professionellt, engagerat och långsiktigt perspektiv med kunden i fokus.  

Ansvarig för affärsutveckling säger att ”Vi har en mission att leverera vår produkt till två 

norska kommuner inom räkenskapsåret 2017 och därigenom få marknadsnärvaro i 

Norge och utveckla till att etablera oss inom samtliga kundsegment vi har”. Företagets 

långsiktiga mål är att bli en internationell aktör som levererar stöd för 

verksamhetsstyrning i hela världen och kontinuerligt utveckla användandet av 

beslutstöd för organisationer och företag.  

4.2 Omvärldsanalys 

Den omgivande miljön och påverkan av dess faktorer utgör den initiala delen i 

Galavans (2004) ramverk där analys av dessa faktorer presenteras i nedanstående avsnitt 
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genom PESTL och Porters femkraftsmodell. Resultatet från de två verktygen mynnar 

ut i sammanställning av de hot, möjligheter samt framgångsfaktorer från företagets 

externa miljö. 

4.2.1 PESTL 

Analys av de fem ingående faktorerna som utgör undersökning av makromiljön 

presenteras i separata avsnitt för att tydligt illustrera hur de bidrar till resultatet samt. 

4.2.1.1 Politiska faktorer 

Norges kommuner är i en föränderlig fas där antalet kommuner ska reduceras från 428 

till cirka 100 stycken genom sammanslagning av mindre kommuner. Denna förändring 

sker med anledning av trender som urbanisering och bättre kommunikationsmöjligheter 

samt politiska argument som att kommuner med färre än 5000 invånare inte är lika 

kapabla till effektiv välfärdsproduktion och utveckling av hållbara och självutvecklande 

bostads- och arbetsmarknadsregioner genom bristande politisk befogenhet (Amdam, 

2007). 

I juni 2017 tas beslut rörande de slutliga detaljerna för reformens utformning och 

huruvida i vilken utsträckning som sammanslagningen kommer att ske. En rapport från 

2014 föreslår att kommunerna ska i och med den nya reformen ha 15 000 till 20 000 

invånare genom sammanslagning av flera mindre befintliga kommuner som är 

geografiskt angränsade till varandra (Expertutvalg, 2014). 

Politiska hinder för att expandera till Norge visar sig främst i det faktum att de inte är 

medlemmar i EU och därför skiljer sig regler när det kommer till tullar och tekniska 

specifikationer. Detta är dock mer fokuserat på producerande företag som säljer fysiska 

produkter och digitala tjänster och konsultföretag drabbas inte av det faktumet, vilket är 

en möjlighet för det expanderande företaget. 
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4.2.1.2 Ekonomiska faktorer  

De ekonomiska aspekterna rörande implementering av en ny digital produkt för 

verksamhetsstyrning i Norge indikerar på en minimal barriär då det finns produkter som 

täcker delar av de behov som företagets produkt gör. Samt att det finns en vilja bland 

tillfrågade respondenter att nyttja en produkt av dess slag då den erbjuder en 

helhetslösning för verksamhetsstyrning som inte finns på den norska marknaden idag. 

En av respondenterna vid en norsk kommun uttrycker att ”Implementering av en ny 

produkt är en stor investering men så länge produkten är tillräckligt bra och täcker våra 

behov så är omställningskostnader inget bekymmer då vi ser det som en investering”. 

Respondentens uttalande indikerar på att den ekonomiska faktorn inte är den primära 

aktiviteten vid företagets expansion utifrån Hos (2014) identifiering av nyckelfaktorer i 

en omvärldsanalys. Likt Funks (2004) studie indikerar utfallet på att nya teknologiska 

system blir ekonomiskt framgångsrika om man finner en målgrupp som upplever 

produkten attratktiv. 

4.2.1.3 Sociala faktorer 

Utöver den reform som sker bland norska kommuner så är majoriteten av sociala 

aspekter mellan Sverige och Norge relativt likartade. Respondentgrupperna har 

gemensamt att de uppmuntrar och ser positivt på samarbete mellan kommuner då de 

styrs på ett likartat sätt och processen för offentlig upphandling är den samma i bägge 

länderna. Detta styrks genom en norsk respondents uttalande ”Norska kommuner 

utbyter information och samarbetar med varandra i viss grad, där man jämför mot hur 

andra kommuner arbetar och drar nytta av varandra”.  Då styrning är densamma för 

kommuner inom samma nation förespråkas ett samarbete mellan dessa ytterligare 

genom att dra nytta av framgångsexempel från andra kommuner för att underlätta 

marknadsföring och försäljningsprocesser. 

4.2.1.4 Teknologiska faktorer 

De tillfrågade norska kommunerna har en viss teknologisk begränsning kring verktyg 

för beslutstöd då det i dagsläget inte finns ett system som täcker samtliga delar av 
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verksamhetsstyrning, så som budget och prognos, analys och uppföljning samt 

målstyrning. ”Idag används flera olika system för att täcka våra behov för 

verksamhetsstyrning och vi anpassar dessa system till varandra i största möjliga mån” är 

ett uttalande från norsk respondent om hur de nyttjar beslutsstöd idag. Citatet visar på 

att norska kommuner anpassar arbetet med verksamhetsstyrning individuellt så gott de 

kan i brist på ett heltäckande system, vilket indikerar på krav på ansträngning från 

kundens sida. 

4.2.1.5 Legala faktorer 

Då studiens urvalsgrupp är norska och svenska kommuner, styrs samtliga inköp av lagen 

om offentlig upphandling som är densamma inom hela EU. Offentlig upphandling 

initieras med förfrågningsunderlag som specificerar vad som ska köpas och bygger på 

EU-direktiv som styr upphandlingen för svenska kommuner  (Konkurrensverket, 

2017). Trots att Norge inte är ett av EU:s medlemsländer så ingår de i Europa 

ekonomiska samarbetsområdet, EES, vilket innebär att även de styrs av EU-direktiven 

för offentlig upphandling (Jönsson & Backgård, 2013). Då företaget är vana vid att 

arbeta under dessa förhållandena, samtidigt som det ger alla företag oavsett nationalitet 

eller bakgrund samma möjligheter att konkurrera indikerar detta resultat att den legala 

faktorn inte är en nyckelfaktor som utgör en risk vid expansion (Issa, Chang, & Issa, 

2010). 

4.2.2 Porters femkraftsmodell 

Respondentgrupperna från Sverige och Norge har gett information för att lyfta de fem 

krafter från Porters modell och analysera respektive krafts påverkan för fallet. Utfallet av 

analysen under respektive kraft presenteras nedan. 

4.2.2.1 Hot från inträde 

Inträdesbarriärer som företaget kan påträffa i och med inträde till ny marknad i Norge 

kommer vara relaterade till omställningskostnader för kunden att implementera deras 

produkt. Dock är respondentgrupperna på båda marknaderna tydliga med att om 
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fördelarna med företagets produkt och erbjudande kommuniceras rätt är 

omställningskostnaderna ett överkomligt hinder. Norsk kommun säger ”Så länge 

funktioner i systemet och möjligheten till utveckling samt språk är anpassat till oss så ser 

vi inget bekymmer med att använda ett utländskt system” Detta innebär att vara en 

internationell aktör inte utgör något hinder när det kommer till digitala beslutsstöd. 

4.2.2.2 Hot från substitut 

De konkurrerande aktörer som befinner sig på den norska marknaden för 

verksamhetsstyrning kan i dagsläget inte erbjuda en produkt fullt lika storskalig och 

övergripande som det undersökta företaget gör. Respondent vid norsk kommun 

uttrycker ”I en optimal värld så finns det ett system som samlar och täcker alla delar för 

verksamhetsstyrning, och min uppfattning är att det inte finns i Norge idag”. En av de 

konkurrerande aktörer som identifierats på den norska marknaden idag är Framsikt som 

är ett webbaserat styrningsverktyg för kommuner (Framsikt, 2017). Men avsaknaden av 

lika omfattande hantering av målstyrning och uppföljning samt att den är fokuserad till 

endast en bransch gör att den inte utgör ett direkt hot i form av substitut i längden. För 

den initiala expansionen är Framsikt dock en aktör att ha i beaktning då de redan har 

implementerat sin produkt hos 13 norska kommuner vilket innebär att de besitter 

marknadsandelar bland det valda segmentet. 

4.2.2.3 Förhandlingskraft från köpare 

Förhandlingskraften från köpare är inte en kritisk faktor att ha i beaktning då den är 

främst aktuell när endast ett fåtal aktörer agerar på köparens marknad, vilket inte är fallet 

här då studien är riktad till köpare som är kategoriserade till kommuner som det finns 

ett stort antal av i både Sverige och Norge. 

4.2.2.4 Förhandlingskraft från leverantörer 

Då företaget levererar sin egenutvecklade digitala produkt och sitter på kompetensen 

internt för att vidareutveckla den är de inte beroende av några leverantörer. Med 

anledning av detta utgör denna kraft ingen påverkan för företagets expansion. 
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4.2.2.5 Rivalitet mellan befintliga aktörer 

Då insamlad empiri indikerar på att det inte finns ett beslutsstödsystem som erbjuder 

den helhetslösning som företaget erbjuder utöver Framsikt som endast inriktar sig på 

kommuner, kan företagets erbjudande antas unikt i Norge. Konkurrensen uppkommer 

dock genom att det finns företag som erbjuder verktyg för specifika delar inom 

verksamhetsstyrning och som har utvecklat sin produkt till att nå en viss expertis inom 

valt område. Här kan företaget dra fördel av att andra system kräver en större 

ansträngning från kundens sida då de måste integrera flera system med varandra för att 

motsvara den lösning som företaget erbjuder. Ett ytterligare tungt argument för 

företaget är den användarvänlighet de erbjuder i sin heltäckande lösning då respondent i 

Norge uttrycker ”Det ska vara enkelt att använda utan krav på specifik kompetens”. 

4.2.3 Framgångsfaktorer 

Utifrån ovanstående omvärldsanalys så sammanställs hot, möjligheter och 

framgångsfaktorer som presenteras i Figur 15 nedan. 

 

Figur 15. Sammanställning av omvärldsanalys 

Möjligheter

Hot

Framgångs-
faktorer

• Svenska och norska kommuner värderar likt angående  
beslutstöd och verksamhetsstyrning

• Processer för offentlig upphandling regleras av samma lagar  
    och restriktioner i Norge och Sverige

• Kommunreformen i Norge uppmuntrar till förändring

• Språkbarriärer vid utländskt system

• Omställningskostnader för implementering av ett nytt system

• Företaget besitter kompetens internt

• Produkterbjudande täcker samtliga delar inom verksamhetsstyrning

• Ej beroende av leverantörer

• Få konkurrenter på marknaden

• Potentiell konkurrent inom kundsegment kommun i Norge 
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4.3 Analys av intern organisation 

Den interna miljön på företaget analyseras genom identifiering av värdekedjan och 

företagets kärnkompetenser. Vidare analyseras kärnkompetenserna för att avgöra 

huruvida de är hållbara konkurrensfördelar. 

4.3.1 Värdekedjeanalys 

Genom att utföra en analys av värdekedjan identifieras de processer som är 

värdeskapande för företaget. Utifrån Galavans (2004) modell inleds analysen med 

kartläggning av de primära aktiviteterna i företaget som leder vidare till identifiering av 

stödaktiviteter som bidrar till att de primära aktiviteterna fungerar. Företagets primära 

aktiviteter är listade nedan: 

• Marknadsföring/försäljning 

o Företaget inleder leveransprocessen genom att marknadsföra sin 

produkt gentemot kommuner och på så sätt skapa ett behov. 

Företaget gör detta genom telefonsamtal, 

utbildningsseminarium och demovisningar. Då kommuner 

både på svenska och norska marknaden nyttjar offentlig 

upphandling läggs anbudsförfrågan ut efter att behovet 

upptäckts och företaget får konkurrera med resterande företag 

på marknaden om att få leverera sin produkt. 

• Ingående informationsflöden 

o När försäljningen är genomförd implementeras ett projektteam 

tillsammans med kund som har uppgiften identifiera kundens 

faktiska behov. Projektledare vid företaget förklarar ”Kunder 

får ofta förtroende för konsulterna då vi arbetar väldigt nära 

kund för att analysera dem och identifiera deras faktiska 

behov”. Behoven stämmer inte alltid överens med det 

anbudsunderlag som kommunen utvecklat och identifieras 

därför gemensamt genom grundliga undersökningar. 
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• Operationer 

o När de faktiska behoven är identifierade utvecklas och 

skräddarsys produkten internt på företaget för att förse 

kommunen med rätt produkt utifrån kravspecifikationer. 

• Utgående informationsflöden 

o Vid detta laget är produkten redo för implementation hos 

kunden. Projektteamet implementerar produkten hos kunden 

och utbildar kunden i hur verktyget ska användas. 

• Service och underhåll 

o Sista steget i värdekedjan innefattar underhåll av produkten 

genom uppdateringar och utveckling med fler aspekter av 

verktyget, men även service i form av utbildning och support. 

Detta arbetet sker kontinuerligt under hela perioden som 

kunden använder företagets produkt. 

De stödaktiviteter som tillåter de primära aktiviteterna att fungera är formulerade enligt 

nedan: 

• Stort nätverk av befintliga kunder 

o Respondent från svensk kommun förklarar att ”Kommuner i Sverige har 

ett kontinuerligt informationsutbyte och arbetar på liknande sätt då vi 

styrs likt”. Detta utgör en stor fördel för företaget då deras nätverk av 

befintliga kunder blir en tillgång för marknadsföring och försäljning 

genom att presentera framgångsexempel. Det ger potentiella kunder en 

bred referensram att utgå ifrån och ger företaget kredibilitet på 

marknaden. 

• Unik produkt  

o ”Att vi har en heltäckande lösning med de tre benen Budget & prognos, 

Analys & uppföljning samt Målstyrning är vår absoluta fördel som gör oss 

unika” enligt projektledare vid företaget. Detta är något som 
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konkurrerande företag inte klarar av att mäta sig med utan erbjuder istället 

specialiserade produkter som täcker något av dessa tre områden. 

• Bred kompetens inom företaget 

o Företaget besitter en bred kompetens vilket gör att de kan arbeta mot 

kunden i en mängd olika avseenden. På ena sidan spektret befinner sig 

programmerare och IT-specialister vilka kan utveckla och modifiera 

produkten för att passa olika situationer. På andra sidan sitter 

verksamhetskonsulter och säljare som bidrar med verksamhetsutveckling 

och konsultarbete åt kunden. 

• Kontinuerlig utveckling av produkt tillsammans med befintliga kunder 

o Företaget arbetar ständigt med att utveckla sin produkt i enlighet med vad 

kunder efterfrågar och behöver. Detta gör de ofta tillsammans med olika 

kommuner i pilotprojekt vilket bidrar till att nya applikationer ligger i 

linje med vad som efterfrågas och bemöter de krav som ställs samtidigt 

som det bidrar till en förstärkt kundrelation och längre samarbeten. 

4.3.2 Analys av kärnkompetenser 

Galavans (2004) verktyg för att identifiera kärnkompetenser som företag besitter utgår 

från en analys kring varför kunden valde att köpa en produkt eller service från företaget 

i fråga. Utifrån de intervjuer som utfördes med befintliga kunder på den svenska 

marknaden kunde man tydligt urskilja anledningarna till varför företaget vann 

upphandlingarna och utvidgade sitt kundsegment. 

4.3.2.1 Roten till framgång 

Det genomgående temat från respondenter i studien är den unika och heltäckande 

produkt de erbjuder. Genom helhetslösningen konkurrerar de ut andra aktörer som inte 

klarar av att täcka kunders samtliga behov för verksamhetsstyrning. ”Genom 

implementering av produkten har vi effektiviserat vår verksamhet genom att ge oss 

tydlig översikt över informationen samt användarvänligheten den erbjuder” nämner en 

befintlig kund till företaget. Den ovan nämnda användarvänligheten är ett ytterligare 
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tema som identifieras från empirin då företagets produkt upplevs enkel att använda och 

kan användas av medlemmar inom samtliga avdelningar i kundens verksamhet vilket 

bidrar till högre effektivitet. 

Utöver fördelar med produkten framgick det i intervjuerna att företagets 

marknadsföring och serviceorganisation är stora anledningar till varför kunder valde 

företaget. Konsultansvarig på företaget förklarar att ”Vår förmåga att skapa ett behov 

hos kunden som de själva inte var medvetna om är en stor anledning till att kunder 

börja omvärdera sina befintliga metoder för verksamhetsstyrning och beslutsstöd”. Detta 

tillsammans med goda kundrelationer, kunniga konsulter och ett gemensamt 

kontinuerligt utvecklande av produkten utgör beslutsunderlag för kund. 

4.3.2.2 Vad bidrog till framgång? 

Genom att dela upp faktorer till vad som bidrog till att företaget sålde produkten till de 

befintliga kunderna kan ytterligare analys av empirin genomföras för att avgöra vilka 

anledningar som ligger bakom framgången. 

Strategiska fördelar 

De strategiska fördelar som företaget besitter som bidrog till att kunderna valde deras 

erbjudande bottnar i tre primära faktorer, nämligen varumärke, kundrelationer och 

personal. ”Vi har en hög närvaro bland svenska kommuner idag då vi har etablerat oss i 

mer än 50 kommuner, därav har vi hög igenkänning på den här marknaden” förklarar 

försäljningsansvarig för kommuner på företaget, vilket visar på att de har byggt ett starkt 

varumärke i Sverige. Douglas, et al, (2001) studie talar för att eftersom företaget har ett 

starkt varumärke bland kommuner i Sverige underlättas etableringen av deras aktiviteter 

även i Norge. I enlighet med vad Douglas, et al, (2001) presenterar är ett kritiskt 

moment för företaget att allokera resurser och avgöra vem som är ansvarig för 

hanteringen av varumärkets spridning även till Norge för att säkerställa värdeskapande 

även där. 
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Kärnteknologi 

Det unika med företagets produkt genom att vara heltäckande för verksamhetsstyrning 

mynnar ut i att den är IT-baserad och därav blir den primära framgångsfaktorn för 

kärnteknologin den kod som bygger upp produkten samt den personal som skapat och 

utvecklar den. Då företaget kontinuerligt utvecklar produkten enligt kunders behov 

och användande kommer framgångsfaktorn vara fortsatt aktuell för framtida projekt. 

4.3.2.3 Kärnkompetenser 

Genom att bryta ner anledningarna till varför kunderna väljer företagets produkt har tre 

primära kärnkompetenser identifierats. Dessa tre är: 

1. Produktens helhetslösning för verksamhetsstyrning och användarvänlighet  

2. Företagets interna kompetens och kunskapsbredd  

3. Varumärket och de framgångsexempel som existerar på marknaden idag  

4.3.3 Analys av konkurrensfördelar 

Genom att analysera de identifierade kärnkompetenserna genom VRIO-modellen går 

det att kategorisera dem och se vilka kärnkompetenser som bidrar till att vara hållbara 

konkurrensfördelar och viktiga för företaget att fokusera på och ge organisatoriskt stöd 

för att vara fortsatt konkurrenskraftiga på både den nya samt den befintliga marknaden. 

4.3.3.1 Produktens bredd och användarvänlighet 

Denna kärnkompetens är direkt värdeskapande då den bidrar till en produkt som är 

attraktiv för kunden och genererar inkomst i form av sålda licenser. Kompetensen är 

dessutom unik med avseende på bristen av direkta konkurrenter på den svenska 

marknaden. För att vara unik bland norska kommuner krävs det dock noggrann 

granskning av konkurrenten Framsikt och anpassa marknadsföring av erbjudande för att 

framstå unika. Slutligen är kärnkompetensen svår att kopiera då den är baserad på en 

internt utvecklad kod som kräver stora resurser för att imiteras. Med anledning av detta 
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så definieras kärnkompetensen till att vara en hållbar konkurrensfördel ur perspektivet 

från VRIO-modellen. 

4.3.3.2 Personalens kompetens och kunskapsbredd 

Kärnkompetensen är värdeskapande i den utsträckning att den bidrar till förlängda 

kundrelationer och debiterbara timmar i form av konsultarbete. Vidare är den även 

unik då kompetensen är intern i företaget och personal utbildas internt. Kompetens och 

kunskap är även svår att kopiera och kräver att företaget antingen utbildar 

konkurrerande företag eller att konkurrerande företag värvar företagets personal, vilket 

kräver stora resurser och är en utmaning ur lagliga perspektiv. Det innebär att även 

denna kärnkompetens kan antas vara en hållbar konkurrensfördel. 

4.3.3.3 Företagets varumärke och framgångsexempel 

Genom bidragande till förvärv av nya kunder och försäljning av licenser så kategoriseras 

den tredje kärnkompetensen till att vara värdeskapande. Den är även unik då varumärke 

och framgångsexempel är direkt knutna till det företag som innehar dem. Ingen 

konkurrent kan dra nytta av företagets nuvarande varumärke eller framgångsexempel 

med tillhörande fördelar då de istället utgör ett hot för konkurrenterna. Risken för 

imitering är låg då kompetensen är nära knuten till företaget och kontinuerligt 

uppbyggd under företagets livstid, detta motiverar även den tredje kärnkompetensen till 

att i enlighet med Lins, et al (2012) VRIO-modell kategoriseras som en hållbar 

konkurrensfördel. 

4.4 Göra strategiska val 

Utifrån insamlad empiri från respondenter inom organisationen söker sig företaget till 

att ha en differentierad metod för beslutsfattande då de erbjuder en unik produkt som 

inte konkurrenter erbjuder. De har därmed ett erbjudande som bringar unika 

möjligheter för kunden genom användande och tar därmed beslut med detta i åtanke 

och med visionen om att i framtiden fortsätta erbjuda en unik produkt. 
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4.4.1 Marknadsinträdesstrategi 

De alternativ för inträdesstrategier som presenterats i den teoretiska referensramen i 

samband med vad empirin lyfter indikerar på att företaget ska initialt fokusera på 

exportering av sin verksamhet genom att sprida kompetens och medlemmar inom 

verksamheten till den nya norska marknaden. Exporteringen ska initeras genom att 

införskaffa tillräcklig kunskap om den nya marknaden för att framgångsrikt presentera 

sig. Då Norge är ett grannland till Sverige och det fysiska avståndet mellan marknaderna 

är kort finns det inte ett primärt behov av att investera i att fysiskt placera företaget på 

den nya marknaden. ”Norges kommuner är en bra utgångspunkt för oss med tanke på 

att de är snarlika svenska kommuner, en annan fördel är att det är inte är ett alltför 

omfattande geografiskt avstånd” menar chefen för affärsutveckling på företaget är den 

grundläggande idén till varför Norge var en bra startpunkt för den geografiska 

expansionen. På grund av avståndet är anställda på företaget av uppfattningen att de kan 

regelbundet åka till kunder i Norge och i övrigt hålla kontakt via telefon eller 

videokonferenser. Detta är även fördelaktigt då exportering är associerat med mindre 

risker än övriga alternativ då det inte kräver lika stora investeringar. 

Men även om exportering är den bästa strategin initialt anses det bäst att initiera ett 

joint venture i förlängningen. Det eftersom exportering är förknippat med lägre 

avkastning och mindre kontroll över marknaden. Dessutom är exportering fördelaktigt 

när marknaderna är så pass homogena som Sverige och Norge är, men om 

internationaliseringen hade skett till en mer avlägsen marknad med ett större kulturelt 

gap skulle parnterskap med befintlig aktör med fördel inledas istället. Företagets chef för 

affärsutveckling förklarar tankarna för företagets fortsatta utveckling som följande: 

”Norge är en utgångspunkt för vår internationella närvaro då vi vill fortsätta expandera 

och utveckla vår organisation genom att investera på nya geografiska marknader”. 

Genom att inleda ett jont venture behöver det expanderande företaget inte stå för lika 

omfattande investeringar och behöver inte börja från grunden när det kommer till att 

skaffa sig kunskap om marknaden då man samarbetar med en befintlig aktör som redan 

besitter kompetens och underlättar företagets absorptionsförmåga.  
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4.5 Bedöma gapet  

Utifrån Galavans (2004) modell identifieras gap mellan det nuvarande och framtida 

tillstånd som skapas i och med den initiala inträdestrategi som har valts. Dessa gap 

behandlar människor, förmågor, kultur, system och processer där företagets önskvärda 

framtida tillstånd är att vara aktiva på den norska kommunmarknaden genom 

exportering i detta fall. De gap som identifierats angående människor och förmågor är 

en avvägning huruvida det finns tillräckliga resurser i form av företagets interna 

kompetens för att behandla en ny geografisk marknad. Insamlad empiri från 

respondenter som hör till offentlig sektor i Sverige och Norge visar att de resonerar likt 

kring mekanismer för verksamhetsstyrning. ”Vi vill att informationen ska vara 

tillgänglig, mätbar och överskådlig. För att vi ska arbeta på ett bra sätt behöver vi ett 

system som är enkelt att använda ” är ett exempel på vad en svensk kommun värderar 

som kritiskt för verksamhetsstyrning. Både svenska och norska kommuner uttrycker 

fördelar i tidseffektivisering och användandet med att nyttja ett system för samtliga 

aktiviteter för verksamhetsstyrning vilket indikerar att de två geografiskt skilda 

marknaderna är homogena, vilket underlättar för att brygga gapet för människor och 

förmågor.  

Genom likheterna i värderingar kring verksamhetsstyrning förväntas gapet rörande 

kulturella skillnader vara ett mindre kritiskt moment för expansionen då fallet behandlar 

professionella sammanhang och inte privata sociala interaktioner. Det kulturella gapet 

kan dock ha påverkan genom att utgöra en språkbarriär mellan de två marknaderna och 

utifrån vad Petersen, et al (2008) presenterar kring kunskapsgap vid expansioner ställs 

det krav på företagets absorptionsförmåga för att behandla språkbarriären. Anpassningen 

kan göras genom att utbilda personal, alternativt anställa ny kompetens för att minimera 

gapets påverkan. Flertalet respondenter har uppfattningen att Norge inte är lika 

utvecklade kring verksamhetsstyrning, där en respondent bland svenska kommuner 

uttrycker ”Jag har bilden av att Norge inte arbetar lika fullskaligt med 

verksamhetsstyrning som vi i Sverige gör och tror absolut att de har behov av en 

lösning som företaget erbjuder”. I kombination med att norska kommuner arbetar med 
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flera olika system för att täcka sina behov blir utfallet att Sverige är mer välutvecklade i 

sitt arbete med verksamhetsstyrning och det finns ett gap rörande system mellan 

marknaderna. Då båda marknaderna regleras av offentlig upphandling enligt EU-

direktiv så är gapet rörande inköpsprocesser ett mindre kritiskt moment på grund av 

gemensam lagstyrning. 

För att beskriva de gap som finns i dialogen mellan företaget och kund samt inre 

processer i företaget, lyfts de gap som Parasuraman et al, (1985) illustrerar i Figur 11. De 

första och andra gapet indikerar på en mindre relevans för expansionen då samtliga av 

tillfrågade befintliga kunder upplever att deras behov är tillgodosedda av företaget, där 

en svensk kommun uttryckte ”Produkten har gett våra chefer en lättare tillgång till 

information och data, och den har gett våra anställda en bättre tydlighet i deras arbete” 

Då dessa behov är i linje med vad norska kommuner har för krav antas detta gap även 

vara tillfredsställt i Norge utifrån insamlad empiri. När det även sker kontinuerlig dialog 

med kund så är företaget uppdaterade när kundkrav förändras och anpassning därefter. 

Detta styrks av citatet ”Vi har nära kontakt med företaget och en väldigt tät dialog där 

vi diskuterar hur produkten fungerar och hur den kan utvecklas” som en befintlig kund 

uttalat. Vilket leder till det tredje gapet där företagets anpassning av produkt och 

leverans av denna sker skräddarsytt efter kundbehov tillgodoser detta krav i Sverige. 

Då inget befintligt system i Norge kan erbjuda en fullt motsvarande lösning samt att 

behov för beslutsstöd och verksamhetsstyrning är snarlika på båda marknader indikerar 

utfallet på att detta gap inte kommer påverka möjligheten att verka i Norge. Även 

norska kommuner värderar kontinuerlig dialog och möjlighet för ett nära arbete med 

leverantören för beslutstöd vilket talar för att företaget har goda möjligheter att uppfylla 

detta gap i Norge. Då företaget önskar bli igenkända även i Norge så är det fjärde gapet 

angående den externa kommunikationen genom marknadsföring kritisk för upplevd 

kundnöjdhet. ”Under upphandlingsprocesser ger vi kunder möjligheten att bli 

introducerade i produkten genom testvyer och demo-versioner som en del i vår 

försäljningsprocess. Detta kommer självklart erbjudas även till norska kommuner” 

förklarar försäljningsansvarig för kommuner på företaget. Citatet visar att gapet 
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angående hur marknadsföring överensstämmer med levererad tjänst uppnås till viss del. 

Den del som eventuellt inte uppfylls är återigen kopplat till Petersens, et al (2008) studie 

huruvida företaget absorberar tillräcklig kunskap för den nya marknaden och huruvida 

deras marknadsföring är applicerbar även i Norge. Det femte och sista gapet mellan 

uppfattad och förväntad tjänst behandlar företaget genom den kontinuerliga dialog som 

förs med kund före, under och efter köp för att säkerställa att kunden är nöjd samt 

erbjuda förbättringsmöjligheter genom uppgradering och utveckling av produkt.  

4.6 Aktivering av program 

Då gapen mellan kommunmarknaden i Sverige och Norge är identifierade till att vara 

ett mindre hinder för expandering av verksamheten, så utformas huvudmålen med 

möjligheten för representation på global marknad och bryts sedan ner till att bli 

fokuserade på initial geografisk avgränsning och kundsegment för att slutligen mynna ut 

i igenkänning på marknaden. Detta illustrerar en grundläggande handlingsplan för hur 

företaget ska genomföra expansion av verksamheten till en internationell marknad. De 

fyra huvudmålen med beskrivning är listade i Figur 16 nedan:  

 

Figur 16. Huvudmål för expansion 

 

Organisatorisk enhet

Huvudmål Beskrivning

1. Agera på en global marknad
Expandera företagets verksamhet till geografiskt skilda 
marknaden

2. Expandering av verksamheten till Norge
Sprid produkt och tjänster till grannlandet Norge, då 
gemensamma faktorer med Sverige

3. Förvärva norska kommuner
Initiera verksamheten i Norge genom att fokusera på 
norska kommuner då de har gemensamma intressen

4. Bygga varumärke i Norge
Skapa igenkänning i Norge för att underlätta 
förvärvande av kunder inom flera segment. 
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Samtliga huvudmål är enskilt presenterade nedan för att mer detaljerat beskriva 

genomförandet samt hur resultat mäts av respektive mål.  

 

Figur 17. Huvudmål 1 

 
Figur 18. Huvudmål 2 

 
Figur 19. Huvudmål 3 

Mål: Agera på global marknad

Objekt (Vad) Handling (Hur) Ledd av (Vem) Deadline (När)

Global 
representation

Successiv expansion 
av verksamheten Hela företaget Inleds 2017

Nyckelindikator prestanda 
(Hur framsteg mäts)

Antal marknader och kunder som företaget erhåller internationellt

Mål: Expandera verksamheten till Norge

Objekt (Vad) Handling (Hur) Ledd av (Vem) Deadline (När)

Agera på norsk 
marknad

Genomför 
marknadsanalys i 

Norge 

Outsourca alt. intern 
marknadsavdelning

Marknadsnärvaro 
från och med 2017

Nyckelindikator prestanda 
(Hur framsteg mäts)

Resultat från marknadsanalys som visar potential för företaget i Norge

Mål: Initial kundsegment norska kommuner 

Objekt (Vad) Handling (Hur) Ledd av (Vem) Deadline (När)

Förvärva norska 
kommuner

Illustrera 
framgångsexempel 

och analysera 
konkurrenter

Intern 
försäljningsavdelning

Minst två norska 
kommuner som 

kund under 2017

Nyckelindikator prestanda 
(Hur framsteg mäts)

Antal norska kommuner som adderas till kundportfolio 
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Figur 20. Huvudmål 4 

4.7 Generell tillämpning av resultat 

Nedanstående figurer presenterar de mekanismer som studiens empiriska underlag 

identifierat påverkar digitala PSS företag vid expansion av verksamheten till nya 

geografiska marknader. Mekanismerna är beskrivna i en generell aspekt och inte direkt 

relaterade till studiens fallstudie med det övergripande temat att beskriva hur de besvarar 

den första forskningsfrågan. Därefter besvaras forskningsfråga två genom att beskriva i en 

generell aspekt hur organisationer behöver anpassa sig och vilka aktiviteter som krävs. 

 

Figur 21. Sammanfattning från resultat och analys forskningsfråga 1 

Mål: Bygga varumärke i Norge 

Objekt (Vad) Handling (Hur) Ledd av (Vem) Deadline (När)

Igenkänning på 
norska marknaden

Marknadsför företag 
i Norge 

Intern 
marknadsavdelning

Inleds under 2017

Nyckelindikator prestanda 
(Hur framsteg mäts)

Antal potentiella kunder som känner igen företaget vid kontakt

FF1: Vilka marknadsmekanismer påverkar geografiska expansioner för företag som 
erbjuder digitala PSS-lösningar, samt hur påverkar dem och varför?

Studiens omvärldsanalys indikerar på att mekanismer som politiska, legala och ekonomiska förhållande 
på marknader är kritiska för expansioner då de har signifikant påverkan på hur företag kan utföra sin 
verksamhet. Nationer styrs av lagar som påverkar processer för inköp och upphandling, vilket kommer 
att påverka företags försäljningsprocess. Då studien behandlar digitala PSS-företag som generellt sett inte 
erbjuder fysiska produkter påverkas de inte av tullavgifter och exportkostnader som traditionellt 
existerar i handelsavtal mellan nationer, vilket indikerar på mindre inträdesbarriärer för den här typ av 
företag.  

Ekonomiska faktorer är kritiska då företag måste tydligt kommunicera fördelarna med sitt erbjudande 
för kund även på en ny marknad för att omställningskostnader inte ska utgöra ett hinder för köp. 
Företagen ska sträva efter att kunder ser ett köp av deras produkt som en investering där kostnaderna 
inte är den primära faktorn för kunden.  

Om fördelarna med erbjudandet ska kommuniceras krävs det att företaget identifierar vilka strategiskt 
hållbara konkurrensfördelar de besitter. De interna kärnkompetenserna bör analyseras utifrån om de är 
värdeskapande, unika och svåra att imitera. Om detta uppfylls skapas möjligheter för att vara 
konkurrenskraftig och framgångsrik på den nya marknaden.  
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Figur 22. Sammanfattning från resultat och analys forskningsfråga 2 

 
  

FF2: Hur kan företag som erbjuder digitala PSS-lösningar anpassa sin organisation för att 
skapa och bibehålla strategiska konkurrensfördelar vid geografiska expansioner?

Den interna kompetensen är kritisk för att säkerställa hållbara konkurrensfördelar och därför bör 
resurser prioriteras på att utveckla denna kompetens i takt med att miljön företaget agerar på utvecklas. 
Detta leder till att företaget måste utveckla och analysera sin absorptionsförmåga för att överbrygga de 
kunskapsgap som uppkommer vid geografiska expansioner. Exempel på sådana gap är språkbarriärer 
och skillnader i värdering och normer som grundar sig i kultur.  

Att erhålla kompetens för digitala PSS-lösningar internt, och utveckla denna i takt med förändringar 
organisationen genomgår, möjliggör många fördelar för företag då deras framgång inte beror av externa 
aktörer. Detta utgör företaget till expert inom sitt eget verksamhetsområde vilket bringar fördelar för 
hur erbjudande levereras och uppfyller uttalade kundpreferenser, vilket bringar företaget framgång.  

För att hantera de yttre faktorerna som påverkar expansioner mynnar också ut i förmågan att vara 
lyhörd och anpassa sig till den nya marknadens förhållanden, vilket ställer krav på att ta in kunskap och 
utveckla sin absorptionsförmåga. Exempel på hur detta kan genomföras i praktiken är att genomföra 
omfattande marknadsanalyser och genomföra pilotprojekt på expansion av verksamheten till en ny 
marknad.  
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Genom att analysera ett digitalt PSS-företag inom branschen för verksamhetsstyrning 

och deras expansion till en internationell marknad, har vi lyckats presentera en 

modifierad version av det ramverk Galavan (2004) utvecklat för hur geografiska 

expansioner bör ske. Framtaget ramverk analyserar yttre mekanismer som påverkar 

företag som expanderar till nya marknader och använder resursbaserad teori för att 

identifiera de konkurrensfördelar som företag besitter och behöver expandera för att 

konkurrera i den nya miljön. Vidare hjälper ramverket företag att strukturera en strategi 

för marknadsinträde och bedömer de gap som existerar mellan den befintliga och nya 

marknaden, samt hur företag bör absorbera informationen kring de existerande gapen 

och på så sätt överbrygga dem. Ramverket avslutas genom att sätta upp kortsiktiga och 

långsiktiga mål, baserat på den analys som gjorts, samtidigt som viktiga aktiviteter för att 

uppnå de uppsatta målen identifieras. På så sätt fungerar denna studie som ett stöd och 

hjälper företag, och främst digitala PSS-företag att genomföra geografiska expansioner. 

5.1 Teoretiskt bidrag 

Föreliggande studie har bidragit till litteraturen i ämnesområden som är kopplade till 

digitala produktservicesystem, internationalisering och marknadsexpansioner. Genom 

att presentera en modifierad version av Galavans (2004) ramverk med fokus på 

marknadsförändringar för digitala PSS-företag har studien bidragit med teoretiskt 

komplement till existerande litteratur som primärt studerat rena produkt- eller 

tjänsteföretag. Genom att expandera ramverket för hur Porter (1980) förklarar att 

marknadsinträde ska ske har en strategi utformats för hur digitala PSS-företag ska 

hantera expansioner och presentation på en ny marknad. Då Douglas et al (2001) menar 

att hantering av varumärke är kritiskt vid utformning av strategier har studien integrerat 

resursbaserad teori för att avgöra huruvida varumärkets värde i form av 

marknadspositioner kan bidra till strategiskt hållbara konkurrensfördelar vid 

expansioner. Föränderliga situationer för digitala PSS-företag har inte varit primärt 
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fokuserade på i tidigare studier och därför bidrar vår studie även med att förklara hur 

marknadsmekanismer påverkar den här typ av företag samt hur dessa mekanismer i 

förlängningen ställer krav på förändringar i organisationen. Då den digitala aspekten är 

kritiskt för studien genom att bland annat påverka utfallet av analysen i Witcher & 

Chaus (2010) beskrivning av verktyget PESTL då externa faktorer som miljö inte blir 

relevant med anledning av den digitala aspekten när ingen produktion eller 

transportering vid leverans krävs. 

Det ramverk som Galavan (2004) presenterar som formar strukturen för vår studie 

förklarar att som ett steg i organisatoriska förändringar ska organisationer bedöma gapet 

mellan nuvarande tillstånd och önskvärt framtida tillstånd. Den metodik som ramverket 

lyfter för denna bedömning har applicerats för att avgöra gap mellan just marknaderna 

men för att även avgöra gap mellan företaget och kunder på marknaderna har 

bedömningen även gjorts genom Parasuramans et al (1985) verktyg. Genom att addera 

ytterligare verktyg till gapbedömnigen och kombinera utfallet av två verktyg så bidrar 

studien genom att påvisa gap mellan företag och kund på en ny marknad och inte 

endast gap mellan marknader. 

5.2 Praktiskt bidrag 

Studiens praktiska bidrag är presenterat i det ramverk som studien tagit fram. Genom att 

presentera ett verktyg för hur PSS-företag kan expandera till nya marknader har vi 

adresserat det gap som existerar i litteraturen och gett dessa företag ett verktyg att 

använda som utgångspunkt inför en internationalisering. Studien har dessutom anpassat 

resursbaserad teori, och då framförallt applicerat VRIO-modellen på digitala PSS-

företag och därigenom gett en tydlig metodik för identifiering av företagets strategiska 

konkurrensfördelar. Detta hjälper digitala PSS-företag att identifiera vilka 

kärnkompetenser som bör vara i fokus för organisatoriskt stöd och framhävas för att 

kunna vara konkurrenskraftiga på en ny marknad. 

Utöver detta är resultatet direkt värdeskapande för det undersökta företaget och kan 

betraktas som en förstudie inför en expansion till den norska kommunmarknaden vilket 



 
56 

är ett delmål i deras långsiktiga vision att bli en konkurrenskraftig internationell aktör 

inom sin bransch.  

5.3 Begränsningar 

Då studien är en fallstudie och specifik för det undersökta företaget är den 

nödvändigtvis inte generaliserbar för alla typer av digitala PSS-företag. Studien bör 

istället ses som ett exempel på hur det kan se ut för ett företag inom branschen för 

verksamhetsstyrning och en indikation på att ytterligare forskning behöver utföras inom 

området. Med det sagt är studien och det presenterade ramverket framtaget med hjälp 

av existerande forskning kring geografiska expansioner vilket utgör belägg för 

presenterad teori och de metoder som nyttjats i undersökningen.  

Det är även möjligt att de svar respondenter bland existerande kunderna i Sverige givit 

är aningen ensidiga då de är befintliga kunder och på så sätt tillräckligt nöjda med 

företaget för att nyttja deras erbjudande. Studien hade med fördel även kunnat intervjua 

kunder som valt att inte köpa företagets produkt och istället valt en konkurrent för att 

skapa en mer nyanserad bild av resultatet. Med det sagt har den potentiella 

respondentgruppen inte insyn i hur arbetet med företagets produkt och dess 

medarbetare går till och är därmed inte tillräckligt insatta för att kunna ge informativa 

och givande svar som för studien framåt. 

Slutligen är den svenska och norska marknaden homogena när det kommer till 

verksamhetsstyrning och beslutstöd, vilket vår undersökning styrker. Detta är positivt 

för det undersökta företaget men kan ha påverkat studien negativt då det finns risk att 

viktiga faktorer vid geografisk expansion har undgåtts på grund av marknadernas likhet. 

Ramverket skulle därför behöva testas i en bredare kontext med mindre homogena 

marknader för att säkerställa dess relevans.   

5.4 Framtida forskning 

Resultaten i vår studie visar på flera olika möjligheter för framtida forskning. Dock är 

den mest framstående frågan hur svaren på våra forskningsfrågor står sig när de blir satta 
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i en annan kontext. Lincoln och Guba (1985) menar att ett typiskt problem för 

fallstudier är att deras generaliserbarhet och hur tillämpbara de är i ett bredare 

sammanhang. Förslagsvis skulle vidare studier fokusera på detta och testa studiens 

resultat i andra kontext och marknader som är mer skilda är de som undersöktes i 

studien. På samma sätt kan digitala PSS-företag vara vitt skilda i sina affärsmodeller och 

de resultat som framkommit behöver nödvändigtvis inte gälla för alla företag inom den 

kategorin. Därför bör en mer generell undersökning göras där hänsyn tas till flera olika 

digitala PSS-företag inom en rad olika branscher för att säkerställa att det resultat som 

framkommit är applicerbara överallt.  

Fortsättningsvis kan studien ses som en förstudie inför en expansion och föreslagna 

inträdesstrategier är därför enbart applicerade från teorin. Ett förslag till framtida 

forskning är att undersöka hur dessa inträdesstrategier faktiskt uppför sig när 

expansionen sker och hur de skiljer sig från mer traditionellt producerande företag som 

inte erbjuder digitala produkter eller PSS.   

5.5 Slutsats 

Digitaliseringens framfart har inte bara möjliggjort för företag att expandera till nya 

marknader utan också tillåtit företag att utveckla affärsmodellen och erbjuda kunder 

digitala PSS-lösningar. Detta har gjort att det uppstått ett behov att undersöka hur 

denna typ av företag bör utföra organisatoriska förändringar i form av 

marknadsexpansioner utifrån deras unika förutsättningar. Genom studien skapas en 

grundförståelse för hur dessa företag bör hantera denna form av organisatoriska 

förändringar och vad som är essentiellt att ha i beaktning för att vara framgångsrik på 

den nya marknaden. Genom att skapa förståelse för detta kan företagsledning bättre 

mobilisera sig för att kunna göra informerade strategiska val angående inträdesstrategier 

och hur de ska tackla de organisatoriska gap som uppstår, baserat på utfallet av den 

analys det framtagna ramverket utför.  
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I 

BILAGOR 

Avsnittet presenterar de bilagor som finns att tillhandahålla i studien för att bringa 

ytterligare klarhet i metodik och utfall av empiriinsamling.  

Bilaga 1 Intervjumall respondenter företaget 

Nedanstående frågor har ställts till respondenter vid företaget för att få en bild av den 

interna situationen ser ut vid hantering av kommuner.  

1. Hur ser processen ut när du involveras hos en ny kund? Vilka dialoger förs och 
vilka processer genomförs?   
 
2. Är kommunmarknaden uppdelad till olika kundsegment?   
 
3. Vad värderar kommuner högt vid köp av er produkt?  

a. Vilken faktor upplever du är mest kritisk för kunden?  
 

4. Upplever du att det är stor skillnad mellan en kommun och ett företag som 
kund?  

a. Vilka är dessa skillnader i så fall?  
 

5. Ser köpprocessen lik ut i olika kommuner eller är den individuell och 
karakteristisk för enskilda kommuner?  
 
6. Upplever du några gap i köpprocessen som den ser ut idag? Är det någon del 

som kan förbättras?  
 

7. Vad anser du vara företagets ”delägt” gentemot kunder?   
 

8. Varför är detta er ”delight” och hur har den uppkommit? 
 

9. Är det någon del av produkten som du upplevt mindre kritisk för kommuner? 
 
 a. Varför har denna del varit mindre kritiskt i så fall? 

10. Hur ser implementeringsprocessen ut när en kund har köpt produkten? 

11. Utbildas kunden? Får de en ”instruktionsbok” eller är det upp till respektive 

kund att inneha nödvändig kompetens vid implementering? 

 a.  Hur lång är denna utbildning i så fall? 



 
II 

12. Hur ser arbetet ut efter implementering och köp är klart? Håller ni fortsatt 

kontakt med kunden eller söker kunden upp er vid behov av support? 

 
  



 
III 

Bilaga 2 Intervjumall respondenter svenska kommuner 

Nedanstående frågor har ställts till svenska kommuner som är befintliga kunder hos 

företaget för att skapa en uppfattning om deras uppfattning kring verksamhetsstyrning, 

företaget och deras produkt.  

1. Hur ser din roll ut på ... kommun?  
 

2. Varför sökte ni er till företaget? Alternativt sökte de upp er?  
 

3. Hur länge har ni använt företagets produkt?   
 

4. Hur många användare av produkten har ni?  
 

5. Köpte ni en fullständig paketlösning? Har ni köpt tillägg efter hand?   
 

6. Vad är den största fördelen för er med att använda produkten?  
 

7. Har du/ni märkt av en tydlig förbättring sedan produkten implementerades i er 
kommun?   

 
8. Kan du nämna något som du upplever kan förbättras i företagets produkt eller 

kring användandet?   
 

9. Hur kontinuerlig dialog för ni med företaget idag?   
 

10. Vad var den avgörande faktorn till att ni valde företaget?  
 

11. Har du någon uppfattning om hur företaget är i förhållande till konkurrerande 
företag som erbjuder digitala verktyg för verksamhetsstyrning?  

 
12. Har du någon uppfattning om hur norska kommuner arbetar idag?   

 
13. Tror du norska kommuner är i behov av en produkt som företaget erbjuder?   

 
14. Några modifieringar som du kan komma på spontant som krävs för att använda i 

Norge?  
 
  



 
IV 

Bilaga 3 Intervjumall respondenter norska kommuner 

Nedanstående frågor har ställts till norska kommuner som är potentiella kunder till 

företaget i och med en expansion av verksamheten till en internationell marknad. 

Frågorna syftar till att bringa klarhet i hur den nuvarande situationen ser ut i kring 

verksamhetsstyrning i Norge samt hur norska kommuner värderar och har för behov 

kring beslutsstöd.  

1. Vad är din roll på … kommun?  
 
2. Hur arbetar ni med verksamhetsstyrning och beslutsstöd idag?  

 
 

3. Vilka leverantörer har ni för ert nuvarande beslutsstödsystem? Fördelar/nackdelar 
med detta? 

 
4. Tillgodoses era behov kring verksamhetsstyrning och beslutsstöd idag?  

 a. Om inte vilka behov uppfylls inte och varför?  
 

13. Vad önskar du/ni att ett bra beslutsstödsystem uppfyller för funktioner?  
 

 

14. Är omställningskostnader till ett nytt system ett hinder för att implementera?  
 

15. Hur ser ni på olika kostnadsmodeller? 

a. Föredrar ni månadskostnader eller stora upfront-kostnader?  
 

16. Är norska kommuner segregerade?  

17. Sker det ett kontinuerligt informationsutbyte mellan kommunerna?  
 

18. Tror du att resonemang kring beslutsstöd kommer att ändras i och med er nya 
kommunreform där flera mindre kommuner ska slås samman till en större?    

 
19. Tror du att era behov inom kommun kommer förändras i och med reformen? 
 

20. Är ni villiga att använda ett utländskt beslutsstödsystem?   
 

21. Vet du om det finns någon lagstiftning eller regler som hindrar ett utländskt 
företag i den här branschen?  

  



 
V 

Bilaga 4 Studiens respondenter 

Studiens ingående respondenter presenteras i nedanstående tabell där yrkesroll, 

intervjuformat samt tid presenteras. Ytterligare specificeras vilken arbetsplats 

respondenter har för att tydliggöra vilken respondentgrupp den tillhör.  

Tabell 1. Studiens ingående respondenter 

Yrkesroll Arbetsplats Format Tidsåtgång 

Säljansvarig 

kommuner 

Företaget Personlig intervju 45 minuter 

Säljare kommuner Företaget Personlig intervju 30 minuter 

Konsultchef 

Stockholm 

Företaget Personlig intervju 30 minuter 

Projektledare 

Stockholm 

Företaget Personlig intervju 45 minuter 

Marknadschef Företaget Personlig intervju 3 timmar 

Chef Affärsutveckling  Företaget Personlig intervju 3 timmar  

Ekonomichef Kalmar kommun Telefonintervju 30 minuter 

Ekonomichef & 

Systemvetare 

Kävlinge kommun Telefonintervju 30 minuter 

Kvalitetsansvarig Tyresö kommun Telefonintervju 30 minuter 



 
VI 

Ekonomistrateg Eskilstuna kommun Telefonintervju 30 minuter 

IT-strateg (tidigare 

Controller) 

Uppsala kommun Telefonintervju 30 minuter 

Ekonomichef Hyltebruk kommun Telefonintervju 20 minuter 

Ekonomi- och 

kvalitetschef 

Ängelholm kommun Telefonintervju 30 minuter 

Ekonomisk rådgivare Oppegårds kommun Telefonintervju 40 minuter 

Strategisk rådgivare Asker kommun Telefonintervju 40 minuter 

Ekonomichef Drammen kommun  Telefonintervju 40 minuter 

Ekonomichef Fredriksstad kommun Telefonintervju 40 minuter 

Ekonomichef Lillehammer 

kommun 

Telefonintervju 30 minuter 

Specialrådgivare Oslo kommun Telefonintervju 30 minuter 

Avdelningschef 

Budget och Styrning 

Ski kommun Telefonintervju  40 minuter 

 


