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Abstract 

Some researchers claim that there are differences creating a gap between the theoretical 

marketing and the marketing that's being carried out by practitioners. Some even claim that 

marketing will become obsolete if the theories continue to develop along the lines of a 

traditional marketing perspective. This study wanted to contribute to the descriptive 

knowledge about how marketing is carried out by practitioners to possibly make the gap 

smaller. This paper aimed to study marketing as it was carried out by successful companies in 

Sweden. The theoretical framework for the study was the practices of entrepreneurial 

marketing and the dimensions explaining the basic mindset for the enforcement of such 

marketing. The theoretical framework also consisted of the effectuation theory and some 

definitions of successful companies.  The researchers of the qualitative study performed 

interviews with five successful companies to try and answer the research question.  The 

conclusions are that some of the dimensions in the theoretical framework seems to fit in with 

the marketing of the successful companies. The companies apply growth orientation, 

opportunity orientation, customer intensity and value creation through relationships and 

alliances. Further the researchers have concluded that the employees of these companies rely 

heavily on their own experience and knowledge when making marketing decisions.  The 

researchers finally concludes that the theories of entrepreneurial marketing and effectuation 

alone cannot explain how the successful companies apply marketing, and that some of the 

elements of the company's marketing are influenced by a more traditional perspective. 

 

Key words: Entrepreneurial marketing, EM dimensions, EM characteristics, Successful 

companies 
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1. Inledning 

Marknadsföring spelar en viktig roll i ekonomin och även i samhället då den bidragit till en 

förhöjd levnadsstandard för genomsnittskonsumenten, eftersom att den främjat den höga 

tillväxttakt som många industrialiserade länder uppvisat ända sedan andra världskriget. Ämnet 

har också varit en naturlig del i de flesta kulturer under en lång tid, även i mindre 

välutvecklade ekonomier. Därför kan marknadsföring sägas anta olika former, såväl primitiva 

och som mer avancerade, beroende på vilket företag och inom vilken kontext man pratar om. 

(Webster Jr & Lusch 2013, s. 390-391) Således existerar en mängd olika former av 

marknadsföring och definitionen av ämnet har vid ett flertal tillfällen diskuterats och 

reviderats under åren (Davis et al. 2013, s. 1245).   

 

“Marknadsföring är aktiviteter, upprättandet av funktioner och processer som ska skapa, 

kommunicera, leverera och utbyta erbjudanden som har ett värde för kunder, klienter, 

partners och samhället i stort”. (American Marketing Association, 2013) 

 

American Marketing Associations (AMA) senaste definition av marknadsföring uttrycker att 

det överordnade målet med marknadsföringen är att skapa värde för kunden. Detta mål 

innefattar fler aspekter och innebär nya krav på marknadsföring som disciplin än tidigare 

definitioner av ämnet (Grönroos 2006, s. 395). Definitionen av marknadsföring innebär också 

att området ofta integreras med andra närliggande områden i företag såsom innovation, 

produktutveckling och organisation vilka också kan vara värdeskapande ur ett 

konsumentperspektiv. (Webster Jr & Lusch 2013, s. 389). Detta innebär att marknadsföring 

vidare bör betraktas som värdeskapande ur ett systemperspektiv snarare än som enbart en 

funktion i företaget (Grönroos 1996, s. 5-6). 

 

Det överordnade målet med marknadsföring samt vetskapen om att marknadsföring alltjämt 

kan te sig i en mängd olika former gör det relevant att studera marknadsföring som den 

bedrivs praktiskt, alltså hur praktiker agerar för att lyckas skapa värde för sina kunder. Mer 

konkret vore marknadsföring intressant att studera i de företag som lyckats att skapa relativt 

störst kundvärde, blivit framgångsrika och uppnått tillväxt, vad har de för syn på 

marknadsföring och hur tillämpar de marknadsföring? 

1.1 Bakgrund 

Marknadsföring som forskningsområde har engagerat forskare under många år, och historiskt 

sett har synen på området och dess innebörd utvecklats och reviderats ett flertal gånger (Davis 

et al. 2013, s. 1245). Den inledande forskningen inom området betraktade marknadsföring 

som aktiviteter i syfte att sälja varor till kund, genom intentionen att skapa effektiva 

transaktioner mellan olika parter som mål. Anledningen till detta fokus kan bero på att 

forskningen ägde rum i en tid präglad av ett produktorienterat synsätt. (Lamberti & Noci 

2010, s. 140) Utvecklingen av marknadsföring har på senare tid förändrat hur kunden 

betraktas. Forskare såsom Sheth (2002) och Gummesson (2004) har utvecklat området till att 

bli mer kund- och relationsorienterad istället för transaktionsorienterat. Dessutom menar 

många forskare att marknadsföringen bör genomsyra hela företaget. (Lamberti & Noci 2010, 
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s. 140) Den teoretiska utvecklingen av marknadsföring är ständigt pågående och det 

tillkommer löpande nya infallsvinklar som främjar normativ kunskap. Dock finns det forskare 

som menar att utvecklingen av marknadsföring är alltför teoretisk och har tappat relevansen 

för de som arbetar med marknadsföring i praktiken. Detta kan leda till att betydelsen av de 

teoretiska framstegen tappar sin betydelse eftersom att forskningen saknar infallsvinklar om 

hur marknadsföring i verkligheten ser ut och tillämpas. (November 2004, s. 39)  

 

Webster och Lusch (2013, s. 396) menar att marknadsföringsforskare bör ta tillvara på 

kunskap från företag som skapat tillväxt och uppnått framgång för att utveckla deskriptiv 

kunskap. Detta skulle kunna göra teorin mer relevant och minska den påstådda klyftan. Hills 

och Hultman (2011, s. 4) är samstämmiga och menar att marknadsföringsforskningen kan dra 

nytta av och kompletteras med kunskap om hur entreprenörer marknadsför sig. I takt med att 

förutsättningarna i omvärlden har förändrats har företag således tvingats till att anpassa sig 

och utveckla nya metoder och perspektiv för att förbli konkurrenskraftiga och lönsamma. De 

nya förutsättningar som råder i omvärlden och i synnerhet inom vissa branscher präglas inte 

sällan av hög dynamik och osäkerhet. (Kilenthong et al. 2013, s. 2) Företag som har lyckats 

att skapa tillväxt även i sådana miljöer är enligt Hills och Hultman (2011, s. 1) 

entreprenöriella företag.  

1.2 Problemdiskussion 

Reibstein et al. (2009, s. 2) menar att marknadsföringsforskare inte tagit intryck av hur 

praktiker hanterar de utmaningar som de ställs inför. Det faktum att forskare negligerat att 

observera och beskriva hur praktiker agerar på marknaden innebär en risk för utvecklingen av 

marknadsföringsteorin, nämligen att den inte anpassar sig och utvecklas i takt med de 

förutsättningar som råder i omvärlden. Att finna och kartlägga den praktiska kunskapen 

genom att iaktta hur framgångsrika företagare löser sina kunders problem och utvecklar sina 

företag blir därmed viktigt för marknadsföringsforskningens framtid (Webster Jr & Lusch 

2013, s. 396). Utvecklas marknadsföringsteorin istället huvudsakligen genom vidareförädling 

av befintliga teorier och modeller utan att ta intryck av praktiska metoder och 

problemlösningar riskerar marknadsföringsteorin enligt Reibstein et al. (2009, s. 2) att bli 

oförmögen att tillföra något gällande hur praktiska marknadsföringsproblem ska hanteras, 

både befintliga och framtida. Hills och Hultman (2011, s. 4) menar också att det är viktigt att 

observera och beskriva hur entreprenörer agerar i praktiken eftersom att entreprenören har 

förmågan att med relativt begränsade resurser, ta tillvara möjligheter och därigenom skapa 

lönsamma affärer. Den nuvarande marknadsföringsforskningen är mer utbredd i enlighet med 

ett strategiskt marknadsföringsperspektiv och resultatet av forskningen som bedrivits hittills 

 präglas av en traditionell syn på marknadsföring. Forskningsfältet entreprenöriell 

marknadsföring (i resten av uppsatsen benämnd som EM) söker förstå det entreprenöriella 

beteendet och har ambitionen att beskriva karaktären hos entreprenören som person och 

dennes tankesätt gällande marknadsföring. Dock uppkommer frågan om hur vi ska betrakta 

EM i förhållande till marknadsföringsteorin? Kan vi betrakta EM som en utveckling av ett 

kompletterande synsätt inom marknadsföringsforskningen i riktningen mot att ta hänsyn till 

nya förutsättningar i omvärlden? Stokes (2000, s. 50-53) konstaterade att det finns tydliga 

skillnader mellan den entreprenöriella och traditionella marknadsföringen, och Hills och 
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Hultman (2011, s. 4) menar att EM bör ses som ett kompletterande snarare än ett 

konkurrerande perspektiv till den traditionella synen på marknadsföring. Även om Stokes 

(2000, s. 50-53) studie bevisade att det fanns tydliga skillnader mellan de olika 

marknadsföringsperspektiven, går det inte att säga vilket av dem som är mest framgångsrikt 

utan att studera tillämpningen i verkliga företag. Hills och Hultman (2011, s. 4) menar dock 

att entreprenörer blir och har blivit alltmer viktiga i den globala ekonomin och därmed 

kommer även EM att spela en större roll på marknadsföringsområdet. Med bakgrund av detta 

uppkommer frågan om EM som forskningsfält kan betraktas som ett försök att bidra med den 

praktiska kunskap om framgångsrika företags marknadsföring som till exempel Webster Jr 

och Lusch (2013, s. 389) och Reibstien et al. (2009, s. 2) efterfrågar?  

 

Den befintliga forskningen kring företags entreprenöriella marknadsföring sammanfattas 

under begreppet EM. Kilenthong et al. (2013, s. 1) menar att det finns få studier kring vad 

som faktiskt karaktäriserar begreppet och vilka beteenden som utgör entreprenöriell 

marknadsföring. Kilenthong et al. (2013, s. 45) väljer därför att presentera en modell i sin 

studie som menar att EM bygger på sex dimensioner som karaktäriserar beteendet. Jones och 

Rowley (2013, s. 710) menar dock att EM bör studeras enligt modellen “EMICO” som säger 

att EM beteendet karaktäriseras av 15 olika dimensioner. Vidare menar Morris et al. (2002, s. 

5) att EM beteendet har sju stycken underliggande dimensioner. Det går således att utläsa att 

det finns en splittrad uppfattning om hur man bör och kan definiera dimensioner som 

karaktäriserar EM, och frågan är om det går att säga vilken uppfattning som ger den mest 

rättvisa bilden av verkligheten? Trots olika uppfattningar kan det konstateras att det centrala 

målet inom forskningsfältet är att skapa en bild av entreprenören och dennes karaktäristiska 

beteende. Enligt Kocak och Abimbola (2009, s. 442) och Eggers et al. (2012, s. 3) kommer 

detta beteende alltid karaktäriseras av tre egenskaper; innovation, proaktivitet och 

risktagande.  

 

Vidareutvecklad insikt och kunskap om vad som karaktäriserar det entreprenöriella beteendet 

och tankesättet bidrog Sarasvathy (2001, s. 245) med då hon presenterade sin banbrytande 

teori “effectuation”. Enligt Hills och Hultman (2011, s. 4) utgör "effectuation" teorin en 

grundsten i EM fältet. "Effectuation" teorin beskriver att entreprenören tar beslut utifrån 

uppkomna tillfälligheter som denne betraktar som möjligheter. Således påverkas 

entreprenörens agerande och beslutsfattande av den aktuella situationen snarare än viljan att 

följa en fastlagd strategi och målsättning. Därmed blir företagets beslut och agerande också 

indirekt beroende av möjligheter som uppstår i omvärlden som entreprenören väljer att ta 

tillvara på. Sarasvathy menar att om man agerar i enlighet med vad "effectuation" beskriver 

och fattar beslut utifrån uppkomna möjligheter finns en större chans att man gör något som 

ingen annan redan har gjort eftersom man inte följer en förutbestämd mall (Institutet för 

entreprenörskaps- och småföretagsforskning, 2010).  

 

Sarasvathys (2001, s. 245) "effectuation" teori som hävdar att entreprenören har en förmåga 

att betrakta tillfälligheter som möjligheter att ta tillvara på väcker frågan om huruvida detta är 

ett framgångsrikt sätt att marknadsföra sig på? Kan detta proaktiva beteende möjligen 

innebära att företaget förblir konkurrenskraftigt, eller leder det snarare till en risk att frångå 
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sin kärnverksamhet och det ursprungliga affärskonceptet? Risken skulle möjligen te sig i form 

av att de uppkomna tillfälligheterna kan vara falsifierade möjligheter som inte leder till det av 

entreprenören önskvärda utfallet. Detta skulle kunna leda till ödesdigra konsekvenser för ett 

mindre företag med begränsade resurser. Eftersom att EM främst tillämpas i en kontext med 

små och medelstora företag (Mort et al. 2012, s. 544) skulle denna risk också kunna leda till 

ödesdigra konsekvenser för större företag som agerar entreprenöriellt, likt många mindre 

företag. Kan ett entreprenöriellt beteende möjligen få framgångsrika företag på en befintlig 

marknad att riskera sin position genom att försöka identifiera och exploatera uppkomna 

affärsmöjligheter som de tror kommer resultera i framgång. Vidare uppkommer frågan om 

huruvida ett alltför stort fokus på att agera entreprenöriellt i företag, i bemärkelsen att ständigt 

söka förändring, kan innebära en risk för att man glömmer bort anledningen till varför man 

existerar på marknaden. Kan ett för stort fokus på att ta tillvara på möjligheter ett 

negligerande av den befintliga verksamheten uppbyggd kring yrkeskompetens och erfarenhet 

som ofta ligger till grund för konkurrenskraft? Eller finns det snarare en risk att det strategiska 

och traditionella sättet att betrakta marknadsföring hindrar entreprenöriella initiativ i företag 

på grund av strävan efter att samtliga anställda arbetar mot ett fastlagt och förutbestämt mål?   

 

Sarasvathys (2001, s. 245) "effectuation" bör ställas i relation till motparten "causation" för att 

förstå dess innebörd. "Causation" logiken bygger på ett rationellt och planerat agerande på 

marknaden som tar sin utgångspunkt i ett förutbestämt mål för att sedan försöka hitta medel 

att nå detta mål. "Causation" kan tolkas som ett strategiskt och målinriktat synsätt på 

marknadsföring vilket en del forskare såsom Webster och Lusch (2013, s. 392-393) och 

Reibstien et al. (2009, s. 2) beskriver. Den strategiska marknadsföringen tillämpas ofta i större 

företag vilka ofta besitter mer omfattande resurser. Vidare bygger perspektivet på att det finns 

ett marknadsperspektiv genomsyrat i hela företaget så att alla i företaget kan bidra till att 

uppnå det överordnade målet med marknadsföringen, eller som Gummesson uttrycker det; 

alla medarbetare är marknadsförare på deltid (1991, s. 60). Som tidigare nämnts anses 

"effectuation" logiken tillämpas i mindre och medelstora företag, därför kan man ställa sig 

frågan om en "effectuation" logik då blir relevant i en kontext av större företag, eller om 

"effectuation" uteslutande är gällande för de mindre och medelstora företagen? Enligt Eggers 

et al. (2012, s. 205) är EM inte bara generell kunskap om marknadsföring i små och 

medelstora företag, de menar att man inte kan göra en sådan avgränsning då entreprenörer 

även kan finnas i större företag.  

 

Miles och Darroch (2006, s. 498) menar att även större företag kan välja att tillämpa 

entreprenöriell marknadsföring för att främja innovation och därmed bibehålla 

konkurrenskraft. De menar vidare att om dessa större företag inte agerar entreprenöriellt kan 

de riskera att tappa relevans på marknaden. Carson (Mort et al. 2012, s. 544) observerade 

dock att EM oftast tillämpas i företag med begränsade resurser och att det därmed är en mer 

primitiv och informell form av marknadsföring. Han observerade vidare att företag kommer 

att förändra sin marknadsföring så att den blir mer strategisk i takt med att de utvecklas och 

får tillgång till mer resurser. Hultman (2000, s. 33-34) menar dock att det inte finns några 

belägg för att entreprenörer kommer att följa det entreprenöriella beteendemönstret, och 

därför kommer de att välja mellan den traditionella marknadsföringen och EM, även om dessa 
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i regel inte kan ställas som motsatser. Hultman (2000, s. 33-34) menar således att 

entreprenörer likväl kan välja att tillämpa en mer planerad och formell marknadsföring. Detta 

borde även vara giltigt för de större företagen, alltså att dessa också kan välja mellan en mer 

traditionell eller entreprenöriell form av marknadsföring. Carsons upptäckter gör det dock 

relevant att ställa sig frågan varför dessa större företag med mer omfattande resurser väljer att 

försöka efterlikna det entreprenöriella karaktäristiska beteendet? Detta trots att de besitter 

medel för att bedriva en mer avancerad och mer strategisk marknadsföring än de mindre 

företagen. Miles och Darroch (2006, s. 489) menar att större företag väljer att agera 

entreprenöriellt då det kan främja företagets förmåga att innovera och tillfredsställa nuvarande 

och framtida kundbehov vilket skapar konkurrenskraft. De menar vidare att företagen som 

väljer att tillämpa EM gör en avvägning mellan detta tillvägagångssätt och att investera i sin 

nuvarande lönsamma verksamhet (Miles & Darroch 2006, s. 489). Denna avvägning kan vara 

strategiskt avgörande för ett företags framtid och därmed blir detta beslut riskfyllt vilket flera 

praktiska exempel vittnar om. Ett företag som valde att investera i sin lönsamma verksamhet 

och var mindre brydda med förändringarna som skedde i omvärlden är det finska tele- och 

kommunikationsföretaget företaget Nokia. Nokia var världsledande inom 

mobila kommunikationsbranschen år 1998 (Nokia, 2013) och år 2009 lyckades företaget 

placera sig högt upp på Interbands lista över de främsta globala varumärkena (Interbrand, 

2013). Framgångarna låg i att tillverka kundanpassade mobiltelefoner. När Apples 

smartphone nådde stora framgångar under år 2010 tappade Nokia dock sin relevans på 

marknaden eftersom att dom valt att inte haka på smartphone trenden.  

 

Nokia exemplet visar att företaget valde att satsa på sin befintliga verksamhet istället för att 

satsa på innovation för att möta morgondagens behov, vilket ses som betydelsefullt inom EM 

perspektivet. Således kan Nokia sägas ha missat smartphone trenden i omvärlden som 

inleddes i samband med Apples utveckling av Iphone, som är på väg att bli världens mest 

sålda telefon (Svenska Dagbladet, 2012). Miles och Darroch (2006, s. 486) menar att företag 

konstant bör söka efter möjligheter att skapa kundvärde genom innovering av produkter och 

att egenskapen att bibehålla innovation blir fundamental för att skapa konkurrensfördelar. Det 

kan således antas att moderna och framgångsrika företag som agerar i en miljö präglad av 

osäkerhet tillämpar ett entreprenöriellt synsätt på marknadsföring. Mort et al. (2012, s. 544) 

menar dock att det saknas deskriptiva studier om vilken typ av marknadsföring som tillämpas 

i lönsamma företag generellt, oavsett bransch och den kontext de verkar i, som lyckats att 

skapa tillväxt, och detta leder fram till vår frågeställning.  

1.3 Frågeställning  

Hur kan marknadsföring, så som den tillämpas i framgångsrika företag, sägas överensstämma 

med de egenskaper som karaktäriserar EM samt teorin om "effectuation"? 

1.4 Syfte  

Syftet är att besvara om framgångsrika företag tillämpar entreprenöriell marknadsföring, och i 

så fall på vilket sätt.  
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1.5 Bidrag  
Studien ämnar att bidra till marknadsföringsteorin med praktisk kunskap om hur 

framgångsrika företag för sig på marknaden. Denna kunskap kan utveckla den normativa 

teorin i enlighet med vad Sarasvathy (2001, s. 260-261), Reibstein et al. (2009, s. 2) och 

Webster Jr och Lusch (2013, s. 396) efterfrågar och göra den mer relevant för praktiker. Det 

praktiska bidraget utgörs av att ge vägledning åt praktiker om hur framgångsrika företag 

marknadsför sig för att skapa kundvärde och tillväxt.  
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2. Teoretisk Referensram 

2.1 Entreprenöriell marknadsföring 

Entreprenöriell marknadsföring (EM) integrerade marknadsföring och entreprenörskap till ett 

gemensamt forskningsfält och syftade till en början att överbrygga avstånden områdena 

emellan. Detta eftersom att traditionella teorier och modeller inom marknadsföring ej ansågs 

tillräckliga för att kunna förstå och förklara hur entreprenörer och entreprenöriella företag 

agerar på marknaden. (Mort et al. 2012, sida. 543) Forskningsfälten är såväl överlappande 

som distinktionerade från varandra. Entreprenörskap och traditionell marknadsföring skiljer 

sig åt då traditionell marknadsföring syftar till att skapa värde i en kontext präglad av relativt 

kontinuerliga marknadsförhållanden medans entreprenörskap kan sägas vara en anda och ett 

beteende för att skapa värde utifrån begränsade resurser i dynamiska miljöer. (Collinson 2002, 

s. 338) Forskningsfälten överlappar dock varandra då entreprenörskap i en stabil kontext med 

kontinuerliga förhållanden syftar  till att utforska otillfredsställda kundbehov, samt att i en 

dynamisk kontext med icke kontinuerliga förhållanden syftar entreprenörskap till att utveckla 

befintliga behov i nya miljöer. (Collinson 2002, s. 338)   

 

Hills och Hultman (2008, s. 100) menar att försök att kartlägga hur mindre och medelstora 

företag med begränsade resurser verkar i dynamiska miljöer tidigare har negligerats av 

marknadsföringsforskare. Därför motiveras forskningsfältet EM till att bidra med förklaringar 

till hur entreprenörer agerar på marknaden (Collinson 2002, s. 338). Forskning har visat att 

dimensioner såsom förmåga att identifiera och ta tillvara på möjligheter, bibehålla relationer 

med kunder samt främja innovation och värdeskapande karaktäriserar EM (Morris et al. 2002, 

s. 5). Definitionen av EM skiljer sig åt mellan olika forskare och Eggers et al. (2012, s. 205) 

menar att EM inte kan förklara hur mindre och medelstora företag agerar på marknaden 

generellt sett, eftersom att dessa företag uppvisar en mängd olika egenskaper. Enligt Hills och 

Hultman (2011, s. 2) är dock den minsta gemensamma nämnaren för EM forskningen 

entreprenören och dennes sätt att agera på marknaden, med andra ord får entreprenören en 

central roll inom kunskapsfältet. Enligt Hultman (1999, sida. 60) lever entreprenören ständigt 

med sin vision, vilja och strävan efter att skapa och förbättra kundvärde. För att lyckas ta 

tillvara på möjligheter och skapa kundvärde lever entreprenören i intensiv och tät kontakt med 

sina kunder. Entreprenören inser därmed betydelsen av relationer, vilket gör nätverkande till 

en viktig del av EM. (Stokes, 2000 s. 51; Morris et al. 2002, s. 7) Entreprenörens 

kontinuerliga sökande efter affärsmöjligheter att ta tillvara på innebär också att EM präglas av 

flexibilitet och öppenhet inför förändring av det ursprungliga affärskonceptet och eventuellt 

uppsatta mål. EM innebär alltså att det under tiden är fullt möjligt att frångå en inslagen bana 

för att byta spår om entreprenören tror att möjligheten kan leda till ett önskvärt utfall. (Hills et 

al. 2008, s. 107; Collinson 2002, s. 338; Collinson et al. 2001, s. 762)  

 

Grubers (2004)(Mort et al. 2012,  s. 544) studier visade att tidiga EM modeller stämde väl 

överens med marknadsföring såsom den ofta tillämpas i mindre och resursbegränsade företag. 

Carson (1985)(Mort et al. 2012,  s. 544) betraktade tidigt EM som en mer primitiv form av 

marknadsföring eftersom att det i ett företags inledningsskede oftast inte finns tillräckliga 

resurser, formell struktur eller marknadsplanering.  I och med dessa observationer skulle EM 
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alltså innebära en mindre sofistikerad typ av marknadsföring tillämpad av företag som har 

begränsade resurser. Morris et al. (2002, s. 5) utvecklade sedermera EM till att fokusera på 

hur mindre och medelstora företag skapar värde genom innovativa metoder och bidrog 

därmed till att göra forskningsfältet mer legitimt.  

 

“The proactive identification and exploitation of opportunities for acquiring and retaining 

profitable customers through innovative approaches to risk management and resource 

leveraging for value creation”. (Morris et al. 2002, s. 5)  

 

Morris et als. (2002, s. 5) definition av EM förändrade bilden av att EM enbart skulle vara en 

primitiv form av marknadsföring tillämpad av mindre företag till att erkänna att dess karaktär 

skiljer sig gentemot traditionell marknadsföring och att även större företag tillämpar EM. 

Detta bekräftades även av Stokes (2000, s. 50-53) som i en studie av 40 entreprenörsföretag 

av olika storlekar fann tydliga skillnader i hur dessa företag marknadsförde sig gentemot 

andra företag. Företagen som tillämpade traditionell marknadsföring arbetade utifrån ett “top-

down” perspektiv. Detta kan beskrivas såsom att de utifrån marknadsundersökningar delade 

upp marknaden i mindre segment, valde målgrupp som kunde tänkas vara attraherade av 

produkten samt kommunicerade reklambudskap i syfte att differentiera produkten på 

marknaden (Stokes, 2000, s. 51). Detta arbetssätt stämmer väl överens med Webster Jrs 

(1992, s. 3) beskrivning av traditionell marknadsföring som en analytisk process som 

involverar flertalet anställda på olika nivåer och som ofta tillämpas i större företag. De 

entreprenöriella företagens marknadsföring visade sig istället innebära att ta tillvara 

på möjligheter som identifierats utifrån informell information genererad av nätverkskontakter 

(Stokes 2000, s. 52). Med andra ord kan EM betraktas som mindre formell och strukturerad. 

Enligt Lau et al. (2012, s. 677) drivs EM av intuition, energi och viljan att skapa, vilket 

karaktäriserar det entreprenöriella beteendet i hög grad. Hills et al. (2010, s. 6) involverade 

det entreprenöriella beteendet och andan hos entreprenören i sin definition av EM och vidgade 

därmed begreppet till att inte bara syfta på företagets förmåga att ta tillvara på 

affärsmöjligheter och därigenom skapa konkurrensfördelar. Hills et als. (2010, s. 6) definition 

av EM lyder i enlighet med Hills och Hultmans (2011, s. 2) påstående, nämligen att den 

minsta gemensamma nämnaren för forskare inom EM fältet är studiet av entreprenören. Hills 

et als. (2010, s. 6) definition omfattar också Lau et als. (2012, s. 687-688) påstående att EM 

bygger på entreprenörens karaktäristiska beteende.  

 

“EM is a spirit, an orientation as well as a process of passionately pursuing opportunities 

and launching and growing ventures that create perceived customer value through 

relationships by employing innovativeness, creativity, selling, market immersion, networking 

and flexibility”. (Hills et al. 2010, s. 6) 

 

EM bör alltså betraktas som marknadsföring utifrån entreprenörens specifika kontext och 

beteende. Därmed bör EM också betraktas som ett komplement till den dominerande 

traditionella synen på marknadsföring i syfte att ytterligare förstå att det finns olika sätt att 

agera på marknaden beroende på specifika förutsättningar i olika rådande situationer. (Hills & 

Hultman 2011, s. 4) 
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Resonemanget delas även av Eggers et al. (2012, s. 205) som menar att EM inte generellt kan 

definieras som “marknadsföring för små och medelstora företag”. Nedan följer en tabell som 

illustrerar de övergripande karaktärsskillnaderna mellan den traditionella marknadsföringen 

och den kompletterande synen “entreprenöriell marknadsföring”. 

 

Karaktär/Paradigm “Entreprenöriell marknadsföring” Traditionell marknadsföring 

Kultur Innovationsorienterad Kundorienterad 

Struktur Informell Formell 

Arbetssätt Intuitivt Planerande 

Marknadsperspektiv Nätverk Kundanalys 

Strategi “Contingency” Målinriktad 

Tabell 1: “Övergripande karaktärsskillnader Entreprenöriell marknadsföring och 

Traditionell marknadsföring”. (Kilenthong et al. 2013, s. 41; Hills & Hultman 2011, s. 2; 

Morris et al. 2002, s. 10) Efter egen bearbetning.  

2.2 EM:s karaktärsdrag 

Tidigare forskning har funnit olika karaktärsdrag som kan tillskrivas EM beteenden 

(Kilenthong et al. 2013, s. 2), men forskningen har inte varit fokuserad på att skilja dessa 

beteenden och se dess särställning från traditionell marknadsföring (Kilenthong 2013, s. 3). 

Dessutom menar Kilenthong et al. (2013, s. 3) att det inte finns en allmänt bekräftad bild av 

hur många dimensioner som utgör EM. Tidigare föreslagna modeller har föreslagit att EM 

beteenden kan förklaras utifrån fem eller sju dimensioner. Morris et al. (2002, s. 5-8) är en 

uppmärksammad studie som ansluter sig till att förklara beteendet genom sju dimensioner, 

dock har de inte byggt sin studie på empiriskt material (Kilenthong et al. 2013, s. 3). 

Kilenthong et al. (2013, s. 5) har istället valt att bygga sin modell med hjälp av sex 

dimensioner; "growth orientation", "opportunity orientation", "customer intensity", "value 

creation through relationships and alliances", "informal marketing research" och "market 

immersion" (Kilenthong et al. 2013, s. 1), som de ämnade att bekräfta empiriskt i sin studie. I 

studien kunde modellen med sex dimensioner bekräftas med hjälp av den statistiska 

analysmetoden; "confirmatory factor analysis". Det kunde även konstateras att Kilenthong et 

als. (2013, s. 45) modell passade bättre ihop med det empiriska materialet som samlats in till 

studien än de tidigare föreslagna modellerna som byggde på fem eller sju dimensioner. 

(Kilenthong et al. 2013, s. 5) Nedan följer en beskrivning av de dimensioner och som 

bekräftades i studien.   

2.2.1 Growth Orientation 

Den första dimensionen i Kilenthong et als. (2013, s. 45) modell är "growth orientation". 

Morris et al. (2005, s. 4) menar att entreprenörskap leder till nya och växande bolag, eller 

strategisk förnyelse i äldre företag. Detta stämmer väl överens med Bjerke och Hultmans 

(2002, s. 13-14) beskrivning att EM bedrivs av företag som växer genom entreprenörskap. 

Kilenthong et al. (2013, s. 12) menar att EM är ett begrepp starkt kopplat till tillväxt och att 

det är viljan att växa inom företaget som särskiljer dessa entreprenöriella företag från andra. 

Kilenthong et al. (2013, s. 13) gör läsaren vidare uppmärksam på att dessa mindre och 

entreprenöriella företag inte har möjlighet att välja att skapa tillväxt i sina företag och utvidga 
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sina marknader på samma sätt som större företag. Dock finns det enligt författarna ett antal 

medel att utvidga sitt företag på och det kan ske bland annat genom mun-till-mun, en ökning 

av antalet återkommande affärer och de kan också skapa "communities" för kunder som är 

lojala företaget och dess produkter (Kilenthong et al. 2013, s. 13). Vidare utvecklar 

Kilenthong et al. (2013, s. 13) specifika karaktärsdrag för företag som upplever hög tillväxt 

och dessutom strävar efter en större tillväxt. Dessa karaktärsdrag är; en tydligt definierad 

målgrupp, en nischmarknad av begränsad storlek och en balanserad produktorientering. 

Kilenthong et als. (2013, s. 44) studie menar att denna dimension definieras av tre stycken 

mått nämligen;  

 

1. Long-term growth is more important than immediate profit 

2. Our primary objective is to grow the business 

3. We try to expand our present customer base aggressively 

2.2.2 Opportunity Orientation 

Andra dimensionen i Kilenthong et als. (2013, s. 45) modell är den som behandlar 

"opportunity orientation". Om man jämför den traditionella marknadsföringen med EM så är 

EM mer brydd med att söka efter möjligheter i omgivningen (Kilenthong et al. 2013, s. 14; 

Hills et al. 2008, s. 9). Eggers et al. (2012, s. 207) menar att en av de viktigaste byggstenarna i 

EM är proaktivitet. Ett företag som bedriver EM väntar inte på att möjligheter ska komma 

deras väg utan söker aktivt efter nya möjligheter, detta kan förklara varför företag som 

tillämpar EM är bättre på att identifiera otillfredsställda behov på marknaden innan deras 

konkurrenter gör det. (Kilenthong et al. 2013, s. 14) Morris et al. (2002, s. 6) menar att dessa 

företag inte ser marknaden som något som de bara kan anpassa sig till och reagera på, de vill 

istället skapa nya marknader genom innovation och kreativitet (Kilenthong et al. 2013, s. 15). 

Entreprenöriella marknadsförare är således inte marknadsdrivna utan snarare de som driver 

aktörer på marknaden och får dem att utforska nya marknader (Kilenthong et al. 2013, s. 14). 

Även om företagen som tillämpar EM proaktivt letar och skapar möjligheter för sig själva är 

de också duktiga på att reagera på uppkomna möjligheter genom att omplacera och 

improvisera med de resurser som finns tillgängliga för dem. För att en möjlighet ska betraktas 

som entreprenöriell måste den leda till ett önskvärt framtida tillstånd för företaget genom till 

exempel tillväxt eller förändring. (Kilenthong et al. 2013, s. 14). Morris et al. (2002, s. 6) 

menar att förståelsen för vikten av att ta tillvara möjligheter och själva jakten på dessa är en 

fundamental del i entreprenörskap och därför en viktig dimension i EM. Kilenthong et als. 

(2013, s. 44) studie menar att dimensionen "opportunity orientation" utgörs av fyra stycken 

mått. Dessa presenteras nedan; 

1. We constantly look for new business opportunities  

2. Our marketing efforts lead customers, rather than respond to them 

3. Adding innovative products or services is important to our success 

4. Creativity stimulates good marketing decisions 

2.2.3 Customer Intensity 

Utifrån traditionell marknadsföring betraktar företaget kunden som en extern källa att inhämta 

kunskap ifrån. Kilenthong et al. (2013, s. 15-16) menar att företag som tillämpar EM istället 
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interagerar med kunderna i de olika processerna och skapar en ömsesidig interaktion. 

Företagen skapar därför något som kallas för "dyadic" (eller tvåvägs) relationer med 

kundbasen, vilket får innebörden att båda parter blir aktiva i företagets marknadsförings 

beslutsprocess (Kilenthong et al. 2013, s. 16). Morris et al. (2002,s. 7) beskriver att EM i och 

med detta i hög grad liknar relationsmarknadsföring, dock kan sägas att EM likaväl kan 

appliceras i en transaktionsbaserad kontext. Deshpandé et al. (1993, s. 32) menar att det finns 

en positiv korrelation mellan hur kunden bedöms och behandlas i företaget och med företagets 

framgång. Företag som tillämpar EM betraktar kunderna som deras högsta prioritet och är 

därför flexibla, anpassningsbara och kan improvisera för att möta förändringar i kundernas 

preferenser. (Kilenthong et al. 2013, s. 16) Morris et al. (2002, s. 6-7) beskriver därför 

innovationerna i företagen för kundcentrerade. Då värdeskapande i företag som tillämpar EM 

sker genom en interaktion kommer detta att gynna både företaget och kunderna (Kilenthong et 

al. 2002, s. 16). Kunderna gynnas genom att de får produkter/tjänster som tillfredsställer deras 

nuvarande behov, kommunikationen hjälper också till att ge möjligheter för kunden att få 

skräddarsydda produkter som passar deras förutsättningar. Företaget gynnas på så sätt att det 

genererar kunskap om vilka produkter som kan skapa ett intäktsflöde, men också kunskap om 

hur detta intäktsflöde kan ökas i framtiden genom att förstå otillfredsställda och framtida 

behov i form av nya produkter/tjänster. (Kilenthong et al. 2013, s. 17) Enligt Kilenthong et al. 

(2013, s. 44) definieras denna dimension av fyra stycken mått; 

1. Most of our marketing decisions are based on what we learn from day-to-day customer 

contact  

2. Our customers require us to be very flexible and adapt to their special requirements 

3. Everyone in this firm makes customers a top priority 

4. We adjust quickly to meet changing customer expectations 

2.2.4 Value Creation through Relationships and Alliances 

En viktig del i EM är fokus på marknadsföring i nätverk, detta har inte slagit igenom i den 

traditionella marknadsföringen. Företag som tillämpar en nätverkssyn använder nätverket för 

att skaffa information om eventuella outnyttjade möjligheter som kan skapa värde för 

kunderna. Dessa företag använder också nätverket för att samla information från marknaden 

och hitta potentiella kunder. (Kilenthong et al. 2013, s. 17) Eggers et al. (2012, s. 204) menar 

att det är skillnad på marknadsföringen i stora och mindre företag, där de mindre företagen 

ofta har begränsade resurser och därmed måste arbeta för att allokera och överbrygga dessa. 

Begränsade resurser kan överbryggas med hjälp av de gemensamma resurser som finns 

tillgängliga i nätverket genom att samarbete kan uppstå mellan olika nätverksparter (Morris et 

al. 2002, s. 8). Detta kan hjälpa till att hantera risk och leda till att resurser allokeras på ett mer 

effektivt sätt (Kilenthong et al. 2013, s. 18). Olika typer av samarbeten i nätverket kan också 

hjälpa till att skapa en legitimitet för företag på marknaden, till exempel om ett yngre företag 

väljer att arbeta tillsammans med en redan etablerad part (Kilenthong et al. 2013, s. 18). 

Morris et al. (2002, s. 7) menar att samarbeten mellan parter i nätverk hjälper till att hantera 

risk genom att man tillsammans exempelvis arbetar med projekt, produktutveckling och 

bygger gemensamma marknadsföringsprogram. Det finns också en större chans att arbetet blir 

framgångsrikt om två parter är involverade (Kilenthong et al. 2013, s. 18). Företag som 
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tillämpar EM utesluter inte konkurrenter i sina nätverk, de involveras precis som kunder och 

leverantörer. Kilenthong et al. (2013, s. 18) menar att interaktion med konkurrenter kan gynna 

och uppdatera företaget om potentiella nya kunder på marknaden, både nationellt och 

internationellt. Även Hills et al. (2010, s. 13) håller med om att företag kan lära sig av sina 

konkurrenter. Enligt Kilenthong et al. (2013, s. 44) utgörs "value creation through 

relationships and alliances" dimensionen av tre mått, dessa är; 

1. We learn from our competitors 

2. We use or key industry friends and partners extensively to help us develop and market 

our products and services 

3. Most of our marketing decisions are based on exchanging information with those in 

our personal and professional networks 

2.2.5 Informal Marketing Research 

Enligt Kilenthong et al. (2013, s. 19) bygger den traditionella marknadsföringen på formella 

planer med tydliga mål och regler, dessa planer tas fram med hjälp av 

marknadsundersökningar. I EM är istället dessa planer och strategier framväxande, då dessa 

företag ofta befinner sig i en dynamisk omvärld, och planerna finns ofta i huvudet på 

entreprenören. Morris et al. (2002, s. 7) menar att marknadsföringsbeslut tas på ett intuitivt 

plan snarare än rationellt enligt den traditionella marknadsföringssynen. Kilenthong et al. 

(2013, s. 19) håller med Morris et al. (2002, s.7) och menar att företag som tillämpar EM 

genom sina kundkontakter ofta får en intuition och djup förståelse av marknaden som gör att 

de hittar möjligheter på så sätt. Vidare menar Sashittal och Jassawalla (2001, s. 53) att det ofta 

är mindre entreprenöriella företag som har framväxande strategier och att cheferna i dessa 

företag är duktiga på att allokera resurser på ett mer kreativt sätt. De menar vidare att detta är 

en interaktiv process (Sashittal & Jassawalla 2001, s. 53). Vissa entreprenörer menar att de 

formella undersökningarna av marknaden inte säger dem något nytt och att de därför sällan är 

värda sitt pris, även om de skulle vara värdefulla i vissa lägen (Kilenthong et al. 2013, s. 19). 

Hills et al. (2008, s. 108) menar att entreprenörens interaktion med marknaden får stor 

betydelse och att dennes “glasögon” styr hur man kommer att arbeta, detta är också en av 

orsakerna till att man sällan hittar två entreprenörer som gör på samma sätt. Kilenthong et al. 

(2013, s. 44) menar att denna dimension definieras av tre stycken mått, dessa presenteras 

nedan; 

1. Introducing  new products or services usually involves little formal market research 

and analysis 

2. Our marketing decisions are based more on informal customer feedback than on 

formal market research 

3. It is important to rely on gut feeling when making marketing decisions 

2.2.6 Market Immersion 

Den sista dimensionen i Kilenthong et als. (2013, s. 45) modell är "market immersion", och 

den är nära besläktad med den tidigare beskrivna dimensionen "informal marketing research". 

Kilenthong et al. (2013, s. 20) menar att entreprenörer inte agerar rationellt eftersom att de är 

en del av marknaden och lever i sina kunders omgivning. Hills et al. (2008, s. 107) menar 
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därför att den egna visionen tillsammans med kundernas preferenser alltid finns i åtanke hos 

framgångsrika entreprenörer. Eftersom att företag som tillämpar EM har kunderna som sin 

högsta prioritet innebär det att de alltid och till en hög grad kommer att försöka tillfredsställa 

kundens behov även om det innebär en ökad kostnad för företaget (Kilenthong et al. 2013, s. 

20). Det handlar om att hela tiden öka kundvärdet (Hills et al. 2008, s. 107). Kilenthong et al. 

(2013, s. 21) menar vidare att det kan hjälpa entreprenören att tänka sig in i kundrollen, vilket 

kan leda till att de förstår kundens efterfrågan i ett tidigare skede än sina konkurrenter. 

Entreprenörer skapar lösningar på sitt eget sätt, ofta förlitar de sig till största del på sin egen 

erfarenhet och inte vid formella verktyg (Kilenthong et al. 2013, s. 21). Hills et al. (2010, s. 

12) menar att majoriteten av företagen som tillämpar EM inte använder sig av de formella 

verktygen. Den här sista dimensionen, "market immersion" kräver ett stort engagemang av 

entreprenören för att nå företagets mål (Kilenthong et al. 2013, s. 21-22). Enligt Kilenthong et 

als. (2013, s.44)  studie utgörs denna dimension av tre stycken mått nämligen; 

1. Customer demand is usually the reason we introduce a new product and/or service 

2. We usually introduce new products and services based on the recommendations of our 

suppliers 

3. We rely heavily on experience when making marketing decisions 

 

2.2.7 EM:s dimensioner 

 

Figur 1: EM:s dimensioner (Kilenthong et al. 2013, s. 45) 
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2.3 Causation och Effectuation 

"Causation" och "effectuation" är två begrepp som ger en tydligare bild över hur traditionell 

marknadsföring i stora företag skiljer sig från marknadsföring såsom den utförs av mindre 

entreprenöriella företag gällande beslutsfattande (Hills & Hultman 2011, s. 4). Teorin om 

"causation" och "effectuation" processer utvecklades av Sarasvathy år 2001, men historiskt 

sett har causation perspektivet varit med i bilden betydligt längre än så. Sarasvathy menar att 

Kotler redan i sin bok "marketing management" tydligt hänvisar beslutsfattande till en 

"causation" logik. (Sarasvathy 2001, s. 245) Enligt Sarasvathy tillhör en "causation" logik den 

mer traditionella marknadsföringen medan en "effectuation" logik kan hänföras till EM 

perspektivet. Nedan följer en beskrivning av begreppen. 

"Causation processes take a particular effect as given and focus on selecting between means 

to create that effect" (Sarasvathy 2001, s. 245) 

Tidigare litteratur som beskriver hur beslutsfattande går till beskriver beslut i relation till ett 

givet mål. Vidare menar litteraturen att det i processen finns en uppsättning av alternativa 

medel att nå detta mål, att beslutet inte begränsas av vilka befintliga resurser som finns att 

tillgå och att det dessutom finns kriterier för beslutsfattaren att välja mellan dessa mål. Den 

tidigare litteraturen beskriver således beslutsfattande enligt en "causation" logik. (Sarasvathy 

2001, s. 249) Sarasvathy menar att en beslutsprocess som bygger på "causation" logik kräver 

tid till att göra lämpliga efterforskningar och analyser för beslutet. Sarasvathy menar att detta 

gör att beslutsfattare som tillhör denna kategori är bra på att utnyttja befintlig kunskap. 

(Sarasvathy 2001, s. 251) Hills och Hultman (2011, s. 4) menar att ett av de grundläggande 

antagandena i en "causation" process är "till den grad vi kan förutse framtiden, kan vi 

kontrollera den". Vidare menar Sarasvathy (2001, s. 245) att beslutsfattande som sker utifrån 

ett "causation" perspektiv till viss mån bygger på ett antagande om rationalitet   

"Effectuation processes take a set of means as given and focus on selecting between possible 

effects that can be created with that set of means" (Sarasvathy 2001, s. 245) 

En process i enlighet med en "effectuation" logik menar att beslut fattas efter de givna medel 

som beslutfattaren har till sitt förfogande. Vidare styr dessa medel vilka tillvägagångssätt som 

är möjliga och vilka tänkbara effekter som beslutsfattaren kan förvänta sig av dessa 

tillvägagångssätt. Företaget har kriterier för vilket beslut de fattar utifrån graden av risk och 

eventuell förlust. (Sarasvathy 2001, s. 251) "Effectuation" processen innebär att 

beslutsfattaren tar tillvara på möjligheter/contingencys som uppstår längs vägen vilket gör 

målen flexibla och möjliga att skapas under tiden som beslutet verkar. Det finns inte en 

förutbestämd strategi att nå ett specifikt mål och således finns det inte endast en förutbestämd 

strategi för att lyckas. (Sarasvathy 2001, s. 246) En beslutsfattare som arbetar utifrån en 

"effectuation" logik är således bättre på att utnyttja möjligheter/contingencys (Sarasvathy 

2001, s. 251). En grundläggande tanke i "effectuation" processen lyder enligt följande "till 

den grad vi kan kontrollera framtiden, behöver vi inte förutse den" (Hills & Hultman 2011, s. 

4). 

Även om Sarasvathy (2001, s. 245) har ställt dessa begreppsförklaringar mot varandra i sin 

artikel så menar hon att begreppen är överlappande. Sarasvathy menar att processerna sker i 
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människans resonerande och att de därför kan ske samtidigt och flätas ihop över tiden 

beroende på vilken typ av kontext och aktivitet som beslutsfattaren ställs inför. (Sarasvathy 

2001, s. 245) 

Vi har valt att använda Sarasvathys teori om "effectuation" som ett komplement till 

Kilenthong et als. (2013, s. 45) modell. Hills och Hultman (2011, s. 4) menar att teorin om 

"effectuation" ingår i EM perspektivet och att denna logik särpräglar EM från den 

traditionella marknadsföringen. Arbetssättet enligt "effectuation" beskrivs som att företagaren 

skapar värde utifrån de medel denne besitter, vilket är karaktäristiskt för entreprenörens 

arbetssätt, istället för att försöka tillfoga sig nödvändiga medel för att uppnå ett förutbestämt 

mål (Sarasvathy 2001, s. 251). Således är det motiverat att agerandet och beteendet enligt 

"effectuation" teorin kan utgöra ett komplement för att definiera huruvida ett företag tillämpar 

EM eller ej. De mått som vi har valt att använda oss av i denna teori är; 

 

1. We base our marketing decisions on affordable loss or acceptable risk 

2. We base our marketing decisions on contingencies 

3. Our means help us choose between possible outcomes/effects 

2.4 Framgångsrika företag 

Vad som kännetecknar och definierar ett framgångsrikt företag kommer att skilja sig åt 

beroende på vem man frågar och vilka aspekter man tar hänsyn till. En benämning på 

framgångsrika företag som cirkulerar är gaseller, även om det inte finns en allmänt accepterad 

definition i den företagsekonomiska litteraturen om vad det innebär att vara ett gasellföretag. 

(Henrekson & Johansson 2010, s. 228; Parker et al. 2010, s. 205) I Sverige delar den 

ekonomiskt inriktade dagstidningen Dagens Industri årligen ut ett pris till de företag i Sverige 

som är de absolut bästa gasellerna enligt deras uppställda krav (Dagens industri, 2013). Dessa 

kriterier består av att ett gasellföretag ska ha en omsättning som överstiger 10 Mkr, en 

uppfattning som Henrekson och Johansson delar (2010, s. 228). Vidare ska gasellen ha minst 

10 anställda, ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren, sunda finanser, i allt väsentligt 

vuxit organiskt (således inte genom förvärv eller fusioner), ett samlat rörelsekapital som för 

de senaste fyra åren ska vara positivt och minst fördubblat sin omsättning om man jämför det 

första räkenskapsåret med det senaste. (Dagens industri, 2013)    

Det ska dock sägas att gasellföretag endast är ett sätt att definiera och identifiera 

framgångsrika företag utifrån, även andra definitioner kan vara lika legitima för att särskilja 

framgångsrika företag. Ekonomi tidsskriften Veckans Affärer tar årligen fram en lista på 

Sveriges så kallade “Superföretag” tillsammans med Bisnode. Enligt deras definition är dessa 

företag effektiva, lönsamma, växer snabbt och har sunda finanser. (Veckans Affärer, 2013) 

Vid en jämförelse av de två tidningarnas definitioner kan sägas att Veckans Affärers kriterier 

är bredare då det inte finns några exakta siffror specificerade i kravlistan. Det går även att 

konstatera att ett företag skulle kunna passa in enligt gängse definitioner och därmed bli ett 

gasell- och superföretag samma år. 

Vidare finns Soliditets kreditvärderingssystem som bygger på en skala från C klass som är 

lägsta värderingen till AAA vilket innebär klassificeringen “högsta kreditvärdighet” för ett 
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företag. Bedömningssystemet ger en bild av företags ekonomiska stabilitet och sunda 

finanser. Detta system kan sägas undersöka företags soliditet och bedömningen sker utifrån 

olika delar i företaget som ägnas fokus åt. De olika delarna som bedöms och som 

kreditvärderingen av företaget baseras på är företagets verksamhet/ålder, ägare/ledning, 

ekonomi samt betalningsförmåga. (Soliditet, 2013)   

De ovannämnda definitionerna är alla exempel på vad ett framgångsrikt företag kan innebära. 

Vi menar att ett framgångsrikt företag likväl kan karaktäriseras efter hög tillväxt under en 

begränsad tidsperiod såsom god soliditet och långsiktigt sunda finanser. Alla företag som 

ingår i studien är klassificerade i enlighet med någon av definitioner.   

2.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Den teoretiska referensramen började med att presentera vad begreppet EM innebär och hur 

dess tillvägagångssätt skiljer sig åt från så kallad traditionell marknadsföring. Det finns olika 

dimensioner som karaktäriserar de bakomliggande beteendena i ett EM perspektiv men vi 

ansluter oss till de sex dimensioner Kilenthong et al. (2013, s. 45) menar är beskrivande för 

EM. Med bakgrund av Sarasvathys (2001, s. 245) beskrivning av hur entreprenörer bedriver 

affärsverksamhet med en "effectuation" logik och Hills och Hultmans (2011, s. 4) argument 

att det styr beslutsfattandet inom EM, är det relevant att analysera huruvida ett företag 

tillämpar EM utifrån denna teori.  

Denna uppsats har valt att identifiera framgångsrika företag med hjälp av samtliga 

definitioner och klassificeringar  som presenterades tidigare i referensramen, eftersom att det 

ger en bredare och mer komplett definition. Dessutom ges hänsyn till det faktum att 

definitionen av huruvida företag är framgångsrika eller ej är beroende på vad man ser som 

framgång, till exempelvis kan man välja att titta på hög tillväxttakt eller långsiktig stabil 

lönsamhet. Vi har valt att studera framgångsrika företag med bakgrund av att det rimligen kan 

antas att dessa företag tillämpar en form av marknadsföring som är lyckosam gällande att 

skapa kundvärde och framgång. Därför tror vi att studier av dessa företags marknadsföring 

kan bidra med värdefull deskriptiv kunskap till den befintliga marknadsföringsteorin.  

Modellen "EM:s dimensioner" (Figur 1), med de underliggande måtten, kommer att användas 

för att undersöka hur de framgångsrika företagen marknadsför sig. Således kommer vi försöka 

att se om modellen tillämpas i praktiska situationer.  
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3. Metod 

3.1 Övergripande metodologiska val 

3.1.1 Språkligt val 

Kilenthong et als. (2013, s. 13) dimensioner och Sarasvathys (2001, s. 245) begrepp behåller 

sina engelska namn i denna uppsats. Detta för att vi ansluter oss till deras definitioner av 

begreppen och därmed försöker undvika eventuella missförstånd som kan uppstå i samband 

med att begrepp tolkas och översätts. Med detta undviker vi att begreppen får en annan 

definition och innebörd än den ursprungliga. Vidare har vi valt att behålla de engelska 

namnen på de mått som Kilenthong et al. (2013, s. 44) har i sin modell av samma anledning, 

vi vill undvika eventuella missförstånd som en översättning kan leda till. Detta leder också till 

att den dimension vi själva utvecklat kommer att ha ett engelskt namn med engelska mått.   

3.1.2 Undersökningens utformning 

Denna studie har byggts på vetenskapliga artiklar och litteratur inom marknadsföringsfältet 

och EM. Vi har valt att utgå från en modell som Kilenthong et al. (2013, s. 45) utvecklat för 

att studera huruvida företag tillämpar EM. Denna studieform är enligt Bryman och Bell (2005, 

s. 23) den vanligaste inom företagsekonomisk forskning. Tanken är att generera kunskap om 

framgångsrika företags marknadsföring utifrån den befintliga modellen, med tillägg i form av 

tre mått som bygger på Sarasvathys (2001, s. 245) teori om "effectuation". Studien är 

uppbyggd som en multipel fallstudie och vi kommer således att utföra en empirisk studie med 

ett tydligt avgränsat ämne vars insamlade empiri kommer att bidra med slutsatser kring 

fallföretagen (Yin 2013, s. 53).  

3.2 Forskningsstrategi 

3.2.1 Kvalitativ ansats 

Jones et al. (2013, s. 708) beskriver i sin artikel att de kvalitativa tillvägagångssätten ger 

bättre förutsättningar för studier att förstå vad som ligger bakom vissa antaganden som görs 

när ett företag tillämpar EM. Jones et al. (2013, s. 708) menar således att studier kan gå 

bortom och se mer än bara vilka marknadsföringsaktiviteter som företaget åtar sig. Trost 

(2005, s. 14) menar att den kvalitativa forskaren är intresserad av handlingsmönster och 

människors sätt att agera, denna beskrivning stödjer Jones et als. (2013, s. 708) resonemang 

om att en kvalitativ ansats bättre lämpar sig för att studera om och i så fall hur EM tillämpas 

av framgångsrika företag i verkligheten. Trost (2005, s. 8) menar vidare att kvalitativa studier 

ofta är föregångare till de kvantitativa och behövs som ett led i att klargöra vilka begrepp som 

passar in på det fenomen som studeras. Vårt område, EM, och modell har tydliga begrepp 

men eftersom att vi ville undersöka den bakomliggande logiken bakom företagens sätt att 

marknadsföra sig på motiveras en kvalitativ ansats för studien bättre än en kvantitativ. 

Då studien ämnade att undersöka huruvida framgångsrika företag marknadsför sig i enlighet 

med de dimensioner som Kilenthong et al. (2013, s. 45) menar karaktäriserar EM, har en 

kontextuell förståelse sökts, den kontextuella förståelsen sägs enligt Cooper och Schindler 

(2011, s. 160) tillhöra den kvalitativa ansatsen. Det är de valda studieobjektens subjektiva 

verklighet som har sökts och därför motiverades valet av en kvalitativ ansats än mer eftersom 
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att Kvale och Brinkmann (2009, s. 169) klassificerar kvalitativ forskning som subjektiv. 

Vidare söker vi i studien möjligheten att generera en mångfasetterad och öppen empiri som 

söker förklara hur saker ter sig i sin naturliga miljö, detta i enlighet med Nyléns beskrivning 

av en kvalitativ forskningsansats (Nylén 2005, s. 11-12). De ovanstående argumenten som 

presenterats motiverade valet av en kvalitativ forskningsansats för att besvara studiens 

frågeställning och syfte. 

3.2.2 Kvalitativ intervju 

Vi valde att tillämpa intervjuer för att samla in empiri i vår studie. Detta för att Jones et al. 

(2013, s. 708) förespråkat en kvalitativ ansats för att studera EM och för att vi ville höra hur 

medarbetare i företag resonerar kring sin marknadsföring. Intervjuerna som genomförts kan 

liknas vid det Tjora (2010, s. 81) beskriver som djupintervjuer, eftersom att vi har samtalat 

utifrån specifika teman. Dessutom gav denna intervjuform en möjlighet att ställa frågor som 

uppkom i intervjusituationen med respondenterna utefter de teman som vi med hjälp av 

Kilenthong et als. (2013, s. 45) utvecklat. Trost (2005, s. 20) menar att om sättet som 

respondenten kan svara på är bestämt av intervjuaren på förhand är intervjun strukturerad. Vi 

valde istället att använda oss av öppna svarsalternativ så att respondenten kunde välja att 

svara på det sättet som passade denne bäst. Våra öppna intervjuer ledde till ett färre antal 

respondenter i enlighet med vad Yin (2013, s. 61) beskriver. Således fanns ett fokus på de på 

förhand utvecklade teman samtidigt som respondenten fritt kunde svara utifrån sin egna 

subjektiva uppfattning. Denna flexibilitet som har uppstått i studien anser vi har gynnat den 

empiri som vi samlat in och lett till att vi kunnat se vad som ligger bakom tankesättet hos de 

företagen som tillämpar ett synsätt som överrensstämmer med EM, precis som Jones et al. 

(2013, s. 708) menade i sin artikel. Några av frågorna var stängda, men i de fall vi inte fick 

utförliga svar var vi noga med att ställa följdfrågor.   

Det var viktigt för oss att kunna ställa följdfrågor på det som sagts och att vara flexibla genom 

möjligheten att kunna ändra ordningsföljden på intervjuguidens teman (Trost 2005, s. 19). 

Trost menar (2005, s. 51) att det är viktigt att vara följsam och följa respondenternas 

tankegång i en kvalitativ intervju, något som Bryman och Bell (2005, s. 361) också 

understryker då det kan ge intressanta infallssvinklar eftersom att samtalet kan röra sig i olika 

riktningar. Intervjuerna ledde därför till ett kunskapsutbyte eftersom att det uppstod en aktiv 

interaktion mellan intervjuarna och respondenterna (Silverman 2004, s. 140). Kvale och 

Brinkmann (2009, s. 165) menar att det inte finns några perfekta intervjuobjekt då människor 

passar olika bra beroende på typer av intervjuer. Vidare menar Silverman (2004, s. 125) att 

den interaktion som uppstår mellan intervjuaren och respondenten kommer att påverka svaren 

och att respondenten alltid kommer att prata om sin subjektiva verklighet, något som 

eftersöktes i studien.  

3.2.3 Utformning av intervjuguiden 

Vi samlade in vår empiri genom djupintervjuer och därför utformade vi en på förhand 

bestämd intervjuguide med ett antal frågor som alla var kopplade till de sju teman som vi valt 

att undersöka. De teman som valts var således; "growth orientation", "opportunity 

orientation", "customer intensity", "value creation through relationships and alliances", 

"informal marketing research", "market immersion" och "effectuation".  
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Vi utvecklade vår intervjuguide i enlighet med Tjoras (2010, s. 86) beskrivning av en 

djupintervju. I ett inledningsskede ställdes så kallade uppvärmningsfrågor som var enkla och 

konkreta för respondenten att besvara. Detta för att etablera en interaktion och en situation 

som uppfattades behaglig av respondenten. Vidare ställdes frågor som berörde själva kärnan i 

vår studie, enligt Tjora (2010, s. 86) så kallade reflextionsfrågor. Här söktes svar på de teman 

som var relevanta för studien. I denna fas av intervjun gavs också intervjuarna möjligheten att 

ställa uppföljningsfrågor som dök upp i samband med respondentens resonemang. Till sist 

använde vi oss av så kallade avrundningsfrågor där teman inte berördes utan mer handlade om 

andra saker som respondenten uppfattade som relevant i sin subjektiva verklighet. Detta är 

enligt Tjora (2010, s. 87) brukligt för att normalisera situationen.  

Vår intervjuguide följde således totalt sju stycken teman för att besvara huruvida 

framgångsrika företag använder sig av EM. De första sex dimensionerna var på förhand 

definierade av mått (se den teoretiska referensramen eller bilaga 8.2) som enligt Kilenthong et 

al. (2013, s. 44) sades mäta om ett företag tillämpar sig av EM. För att kunna ge svar på 

huruvida företagens agerande var överensstämmande med beskrivningen i dimensionerna 

ställde vi frågor som byggde på de olika måtten Kilenthong et al. (2013, s. 44) utvecklat. 

Eftersom måtten var utformade som påståenden formulerade vi frågor av dessa för att kunna 

samla in empiri till vår kvalitativa studie. Innebörd och betydelse av frågorna som vi 

formulerade är direkt hämtade från de olika måtten Kilenthong et al. (2013, s. 44) utvecklat. 

Gällande de olika måtten i dimensionerna uttrycker inte Kilenthong et al. (2013, 25-27) 

någonting om att de skulle vara olika viktade och således ha olika värde. Därmed utgår vi i 

denna studie ifrån att måtten som använts är additativa vilket innebär att desto fler mått som 

företagen kan sägas uppfylla ju större anledning finns det att påstå att företagets 

marknadsföring stämmer överens med den aktuella dimensionen. I den dimensionen som vi 

senare har valt att addera till Kilenthong et als. (2013, s. 44) modell utvecklade vi frågor med 

hjälp av det presenterade materialet i den teoretiska referensramen. Således bestod 

intervjuguiden av sju teman med för intervjuarna vägledande frågor på de olika 

dimensionerna. Intervjuguiden presenteras som bilaga 8.1 i uppsatsen i enlighet med tradition 

(Trost 2005, s. 51). 

3.2.4 Val av respondenter 

Respondenterna uppfyller alla minst någon av de tre definitionerna av framgångsrika företag 

som presenterades i referensramen. Urvalet har gjorts med hjälp av Dagens industris 

gasellista, Veckans Affärers lista över Sveriges superföretag och AAA-företaget valdes med 

hjälp av en personlig kontakt. På gasell- och superföretagslistorna tog vi kontakt med de 

företag som är belägna i Mälardalen, detta för att det är ett intressant geografiskt läge med 

många företag representerade på listorna. I ett första skede tog vi kontakt via mejl. Detta 

gjordes för att presentera vilka vi är, studiens syfte och förklara hur vi planerat att samla in 

information (Yin 2013, s. 120). Därefter har kontakten med de olika företagen som valt att 

ställa upp sett lite olika ut. En del av företagen hade vi endast mejlkontakt med innan 

intervjuerna och en del har vi samtalat med både via mejl och telefon. Vårt urval i studien var 

således ett avsiktligt urval där de mest relevanta företagen för vår studie kontaktades (Yin 

2013, s. 93). Vi hörde av oss till många företag som inte kunde ställa upp eller ens svarade på 
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den initiala kontakten. Dock anser vi att de företag som till sist valde att ställa upp är 

intressanta objekt för studiens frågeställning och syfte, eftersom att samtliga har någon typ av 

klassificering som indikerar framgång. Vårt urval representeras av total fem företag; ett gasell 

företag, ett AAA företag och tre stycken superföretag. I två av företagen fick vi intervjua två 

stycken företagsrepresentanter, superföretag 1 och AAA-företaget, i de övriga har endast en 

representant intervjuats eftersom att företagen har haft svårt att avsätta tid för fler intervjuer.   

 

En del av respondenterna frågade i ett tidigt skede om de kunde få de intervjufrågor som vi 

tänkt att ställa på förhand. Då vi ville ge alla respondenter samma förutsättningar inför 

intervjuerna valde vi därför att skicka ut ett kortare underlag till samtliga innan besöket. Detta 

är enligt Yin (2013, s. 100) viktigt, eftersom att vi ville få respondenterna så bekväma som 

möjligt med att ställa upp. Underlaget bestod av ett dokument där vi tog upp de 

dimensionerna som studien ville undersöka och kortare förklaringar till ungefär vad vi 

kommer att diskutera i de olika dimensionerna. Ett annat viktigt moment som Yin (2013, s. 

100) nämner och som vi har använt oss av är den så kallade medlemsavstämningen. Efter 

genomförd intervju och transkribering skickades materialet tillbaka till respondenterna som så 

önskade för ett godkännande att vi kunde använda oss av det som sagts. Vi ansåg att det var 

viktigt att visa vårt material så att respondenterna fick möjligheten att verifiera informationen 

de avgett, allt för att trygga deras medverkan i studien. För att ytterligare trygga 

respondenternas upplevelse av sin medverkan valde vi att göra samtliga anonyma. Detta för 

att underlätta att intervjuerna gav ett material så nära sanningen som möjligt. 

3.2.5 Respondenterna 

I vår studie har vi samlat in material från ett gasellföretag, ett AAA-företag och tre stycken 

superföretag. Företagen har själva valt ut de respondenter som de ansåg var bäst lämpade att 

svara på våra frågor. På gasellföretaget intervjuade vi VD och grundaren för verksamheten, 

företaget är beläget i Eskilstuna. På AAA-företaget intervjuade vi VD och account managern 

för verksamheten som är belägen i Örebro. På superföretag 1, som är beläget i Örebro, 

intervjuade vi VD och en projekthandläggare som var med och grundade verksamheten. På 

superföretag 2, som är beläget i Eskilstuna, intervjuade vi VD. I Eskilstuna finns även det 

tredje företaget som ställde upp i studien, där intervjuade vi regionchefen.  

3.3 Genomförande av intervjuerna 

3.3.1 Vid intervjutillfället 

Alla intervjuer har genomförts på respondenternas respektive arbetsplatser. Innan varje 

intervju bad vi om tillstånd att spela in respondenterna. Inspelningen har efter transkribering 

sedan raderats i enlighet med Yins tankar (2013, s. 173-174). Alla respondenter gick med på 

att spelas in. Inspelningarna och transkriberingarna underlättade eventuella minnesproblem 

som senare kunde ha uppstått när vi skulle bearbeta och analysera den insamlade empirin, 

eftersom att vi hade möjlighet att gå tillbaka och se över empirin. Någonting som vi var 

medvetna om vid intervjuerna var att en inspelning kunde påverka respondenterna negativt 

eftersom att det kan uppstå en viss oro och nervositet hos respondenten att spelas in enligt 

Bryman och Bell (2005, s. 375). Vi kände dock att det var viktigt att få spela in eftersom  att 
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vi då hade möjlighet att sätta ett sort fokus på respondenten och vad denne berättade, något 

som är i enlighet med Yin (2013, s. 122)  

Eftersom att vi valt att använda oss av djupintervjuer var det viktigt för oss att hela tiden hålla 

igång samtalet och visa ett uppriktigt intresse för respondenternas berättelser i enlighet med 

Yin (2013, s. 139). Enligt Yin (2013, s. 122) är det viktigt att intervjuarna inte blir för passiva 

i intervjusituationen, eftersom att vi valt den typ av insamlingsmetoden vi gjort underlättades 

detta i och med att vi fick möjlighet att ställa följdfrågor. Det finns alltid en risk att 

respondenterna svarar vad denne tror att vi vill höra, eller vad som respondenten själv anser är 

ett bra svar (Yin 2013, s. 85). Därför har vi försökt att intervjua flera respondenter på samma 

företag eftersom att det skulle kunna leda till en bredare bild av de fenomen vi undersökte. På 

företagen där detta inte var möjligt fick vi istället bearbeta och analysera materialet med 

tillförsikt.  

3.4 Bearbetning av den insamlade empirin 

3.4.1 Transkribering och färgkodning 

Inspelningarna av intervjuerna bearbetades inledningsvis genom att de transkriberades. 

Därefter valde vi att färgkoda materialet, varje dimension i vår modell fick en egen färg. 

Påståenden från transkriberingarna markerades således för att sedan placeras in i 

huvudkategorier vilka analysen strukturererades utifrån i enlighet med vad Yin (2013, s. 146) 

beskriver. Vi valde att strukturera in materialet i dessa dimensioner för att detta skulle 

underlätta att besvara vår frågeställning och syfte. Vi valde att genomföra färgkodningen 

tillsammans för att kunna diskutera bearbetningen och se om vi delade uppfattning av 

intervjuerna. Till störst del har vi haft samma uppfattning och då vi inte har haft det har 

påståendet uteslutits ur färgkodningen. Detta skulle kunna innebära att viss relevant empiri 

har fallit bort ur studien, men vi tror att det som är mest relevant och som båda 

uppmärksammat täcker upp för det eventuella bortfallet. Färgkodningen är presenterad som 

bilaga 8.3.  

3.4.2 Klassificering enligt dimensionerna 

Efter att färgkodningen var klar började vi att klassificera in det färgkodade materialet efter 

dimensionernas mått, presenterade i bilaga 8.2, som sägs karaktärisera beteendet just i de 

specifika dimensionerna. I vissa fall har ett påstående passat in på fler mått även om det till 

störst del passat ihop med ett, vi har därför valt att enbart klassificera in påståendet efter ett 

mått.  

Vi har valt att beskriva om företagen tillämpar de olika måtten i dimensionerna under 

rubriken "uppfyllelse" i tabellerna (se avsnitt empiri och analys), där svaret kan vara ja eller 

nej. Vi har valt att göra så eftersom att det ger en tydlig och konkret bild av huruvida företaget 

agerar i enlighet med de olika karaktärsdragen. Detta gör också att vi inte riskerar att lägga 

mer eller mindre betydelse vid de olika måtten genom en gradering. Vi upplever att en 

gradering av de olika måtten blir mindre relevant utan att förstå om vissa mått har en större 

betydelse än andra i dimensionerna. För att kunna göra en betydelsefull gradering bör således 

måtten vara viktade lika eller en tydlig presentation av de olika måttens betydelse göras. Detta 
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är inte något som vi kan påverka då vi använder oss av Kilenthong et als. (2013, s. 44) 

teoretiska modell och måtten i den studien har inte tillskrivits olika stor betydelse. 

3.4.3 Operationalisering    

Vårt transkriberade material har bearbetats i två steg, inledningsvis har en färgkodning till 

varje dimension och “effectuation” teorin genomförts och sedan har dessa färgkodningar 

brutits ned till mindre beståndsdelar då vi länkat samman dom med måtten i de olika 

dimensionerna. 

Den initiala färgkodningen genomfördes med hjälp av transkriberingarna. Vi kommer nu att 

beskriva hur vi färgkodade materialet. Den första dimensionen i modellen “growth 

orientation” fick påståenden kodat till sig när respondenterna pratade om framtiden, tillväxt, 

planer och strategier. Uttalanden i stil med “De som arbetar i bolaget är delägare och att de 

har fokus på ekonomisk långsiktighet.” (från superföretag 1) och "Ja men det är ju 

långsiktighet och hållbarhet jag strävar efter.” (från gasellföretaget) har ansetts stämma 

överrens med dimensionen, så dessa och liknande uttalanden har således kodats tillhörande 

dimensionen “growth orientation”. Färgkodningen har sedermera brutits ned till att matcha de 

mått som indikerar dimensionens karaktäristiska beteenden. “Growth orientation” utgörs av 

tre stycken mått. Det första måttet är “Our primary objective is to grow the business”. Till det 

måttet har vi knutit uttalanden som tyder på att företagen agerar i enlighet med måttet och 

visar en tydlig prioritering av främjande av tillväxt. Ett exempel på en sådan kategorisering 

som har gjorts är när gasellföretaget uttrycker följande "Men inom 3-4 år har vi sagt att det 

ska omsätta 10 miljoner ungefär.", detta uttalande och liknande har således kopplats till 

måttet.  

Alla dimensioner har haft uttryck som ansetts vägledande i färgkodningsprocessen. I 

dimensionen "opportunity orientation" har vi letat efter uttalanden där respondenterna pratar 

om otillfredsställda behov, innovation och kreativitet i utvecklingen av marknadsföringsbeslut 

och produkter/tjänster och när respondenterna pratade om åtgärder som driver marknaden. I 

dimensionen "customer intensity" har vi färgkodat material där respondenterna gjorde 

uttalanden som handlade om ömsesidiga relationer till kunder, flexibilitet i arbetet med 

kunderna och hur kontakten med kunderna såg ut. I den fjärde dimensionen "value creation 

through relationships and alliances" har vi färgkodat material som handlar om nätverk, 

partnerskap, konkurrenter och partners. I dimensionen "informal marketing research" har vi 

färgkodat material där respondenterna främst beskriver hur marknadsföringsbesluten tas till 

exempel i fråga om de sker intuitivt och framväxande. I den sista dimensionen som 

Kilenthong et al. (2013, s. 45) utvecklat färgkodade vi material som rörde hur respondenterna 

såg på efterfrågan på marknaden, hur företaget drivs i relation till den övergripande visionen 

och hur engagemanget till verksamheten såg ut.  I "effectuation" har vi färgkodat material där 

respondenterna beskriver hur marknadsföringsbeslut tas i hänseende till hur avvägningen 

mellan beräknad vinst, förlust eller framtida avkastning. Dessutom har vi färgkodat material 

där respondenterna pratar om hur de förhåller sig till uppkomna möjligheter och hur 

företagens resurser styr hur företaget sätter upp mål. Allt färgkodat material har precis som 

ovan beskrivits sedermera brutits ned till att matcha de mått som indikerar dimensionens 

karaktäristiska beteenden. 
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3.4.4 Presentation av empirin 

I enlighet med Yin (2013, s. 236) valde vi att presentera empirin för vardera företag i varsin 

texttabell för att visa det mest relevanta ur empirin. Vi har endast valt att presentera ett citat i 

samband med de olika måtten. Detta har gjorts då en del av de färgkodade påståendena inte 

kan förstås utan sitt sammanhang och därför har vi försökt att välja de påståenden som kan 

tala för sig själva. Detta gör att de påståenden som presenterats har valts eftersom att de till 

hög grad är representativa för det som har sagts i intervjun/intervjuerna. Vi är medvetna om 

att endast tabellen, utan en redovisning av sitt ursprung i färgkodningen, kan ge ett lösryckt 

intryck för läsaren och skapa frågor kring trovärdigheten i tabellerna. Det kan te sig att vi 

dragit höga växlar vid analysen. Dock ska sägas att med färgkodningen som komplement 

anser vi att tabellerna är trovärdiga. Analysen görs på allt som sagts i intervjuerna och inte 

bara på det presenterade citatet.  

Vi har valt att presentera empiri och analys under samma rubrik då vi anser att de val vi har 

gjort i metoden begränsar en meningsfull presentation av intervjuerna endast som färgkoder. 

Teorin som tillämpas i studien ämnar att beskriva den kontextuella verkligheten, därmed anser 

vi att det empiriska materialet bäst förstås i samband med att det presenteras tillsammans med 

den teorin som studien bygger på och därför kan inte en meningsfull separation av empiri och 

teori göras. 

3.5 Metoddiskussion och studiens kvalitet 

Det har diskuterats om undersökningar av en kvalitativ karaktär kan använda samma 

kvalitetsbegrepp som en kvantitativ undersökning då forskare menar att det inte alls söker 

efter samma typ av kunskap (Nylén 2005, s. 157-158). Därför har nya begrepp utvecklats till 

de kvalitativa undersökningarna istället för validitet och reliabilitet och dessa har även vi valt 

att ansluta oss till. När vi diskuterar studiens validitet kommer därför begreppen tillförlitlighet 

och överförbarhet (Nylén 2005, s. 158) användas, och när vi diskuterar studiens reliabilitet 

kommer begreppet pålitlighet (Bryman & Bell 2005, s. 307) att användas. 

 

I samband med genomförande av kvalitativa studier är det relevant att fundera över huruvida 

den verklighet man studerat avser det man vill fånga gällande vad som avses att behandlas i 

den aktuella studien (Kirk & Miller 1986, s. 21). Detta kan sammanfattas under begreppet 

tillförlitlighet (Bryman & Bell 2005, s. 307). I denna studie har tillförlitligheten diskuterats i 

samband med de olika frågorna som utformats till intervjuerna för att kunna bedöma om 

företagens marknadsföring stämmer in på de karaktäristiska egenskaperna för entreprenöriell 

marknadsföring, således har vi diskuterat om vårt instrument för att samla in information 

verkligen mäter fenomenet (Kirk & Miller 1986, s. 21). Gällande tillförlitligheten för de olika 

påståendena som karaktäriserar dimensionerna inom EM svarar Kilenthong et als. (2013, s. 

44) studie för. I enlighet med Kirk och Miller (1986, s. 21) kan vi enbart föra en diskussion 

gällande om hur väl våra frågor som använts för att generera information till vår studie 

verkligen genererar det som studien avser; information god nog för att kunna matchas med 

Kilenthong et als. (2013, s. 44) påståenden gällande ett karaktäristiskt EM beteende. De frågor 

vi utformat avser att besvara om företagen fokuserar på de återkommande begreppen vilka 

även kan betraktas som indikatorer till de olika dimensionerna. Dessa frågor speglar i någon 
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mening vår tolkning av vad Kilenthong et al. (2013, s. 12-23) anser är viktiga och centrala 

indikatorer som kännetecknar EM i de olika dimensionerna. Därmed skulle det möjligen 

kunna innebära att andra forskare hade valt andra indikatorer utifrån sin egna tolkningar av 

Kilenthong et als. (2013, s. 45) dimensioner. En annorlunda tolkning av begreppen hade 

därmed också kunnat resultera i att andra frågor hade utformats. Detta kan få konsekvenser 

gällande huruvida studien skulle kunna upprepas med liknande resultat gjort av andra 

eftersom de möjligen skulle gjort en annorlunda subjektiv bedömning gällande nämnda 

aspekter. För att öka överförbarheten har vi därför i enlighet med Bryman och Bell (2005, s. 

307) försökt att få fylliga och rika beskrivningar av våra intervjuobjekt i undersökningen. 

Detta gör enligt Nylén (2005, s. 13) att studiens trovärdighet ökar och att den önskvärda 

fylligheten i materialet presenteras. Detta leder också till en transparens för läsaren som kan 

följa hur och varför de delar som valts ut att presenteras i tabellerna och hur dessa bidrar med 

en sammanhållen bild av fenomenet genom vår färgkodning i bilaga 8.3. Detta är också 

viktigt enligt Yin (2013, s. 84) då tillförlitligheten också innefattar hur beskrivningen av 

fenomen eller en deltagares beskrivning presenteras. Kirk och Miller (1986, s. 29) menar att 

det vanligaste misstaget som görs avseende tillförlitligheten i kvalitativa studier är att man 

ställer fel fråga. I en del av dimensionerna har det i relation till andra varit tydligare att 

urskilja de viktiga och centrala indikatorerna som karaktäriserar dimensionerna i EM. I de fall 

indikatorerna haft en mer indirekt koppling till vad som karaktäriserar dimensionen. Ju 

tydligare och mer direkt kopplingen är mellan begreppet och dimensionen i sig desto mer 

tillförlitlig borde studien rimligen bli med hänsyn till att det medför att den subjektiva 

bedömningen inte får någon större inverkan på vilken indikator som valts ut som indikator.   

 

Gällande huruvida studien kan anses pålitlig bör man resonera kring om de mått som använts i 

studien och som i grunden härstammar från Kilenthong et als. studier är stabila och stämmer 

överens med vad EM anses vara. Vi har tidigare konstaterat att det råder en relativt 

osammanhängande bild av vad EM definieras som. Diskussionen landade i att vi anslöt oss till 

att den gemensamma nämnaren för EM är studiet av entreprenörens karaktäristiska beteende. 

Alltså bör man då ställa sig frågan om måtten kan sägas mäta ett entreprenöriellt beteende?  

 

Vi har utvecklat en egen dimension i denna studie, "effectuation", som vi anser har mätt det 

den ska mäta och således är pålitligt. Dock tror vi inte att den platsar i Kilenthong et als. 

(2013, s. 45) modell eftersom att vi anser att "effectuation" logiken utgör en grundläggande 

logik inom själva teorin om EM, precis som Hills & Hultman (2011, s. 4) beskriver. Således 

kanske "effectuation" bör lyftas upp till en högre abstraktionsnivå, till exempel i tabell 1. Med 

stöd i våra referenser skulle logik bli ett nytt paradigm där "effectuation" utgör 

karaktärsdraget i EM medan "causation" utgör karaktärsdraget i den traditionella 

marknadsföringen.     

 

Till sist vill vi diskutera vår egen tolkning av den insamlade empirin eftersom att den har 

speglats av våra tidigare erfarenheter och kunskap. Den enda kontakt som vi har haft med den 

studerade verkligheten är besök på företagen och genom respondenternas beskrivning av sin 

egen subjektiva uppfattning. Detta innebär att vår tolkning av empirin görs på premissen att 

respondenternas beskrivning är riktig och en verklig spegling av verkligheten. Dessutom har 
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vår uppfattning skapats utefter vår granskning av tidigare studier inom området, något som 

Kirk och Miller (1986, s. 73) menar är svårt att värja sig från. Då vi har presenterat mycket av 

den insamlade empirin tror vi dock att vi ändå har förmått att visa hur vår tolkning har gjorts. 

Det kan sägas att alla de metodologiska val som vi har gjort på något sätt har påverkat vår 

studie och dess resultat. Vi inser att resultatet av studien eventuellt kan ha lett till andra 

utkomster om vi till exempel valt att samla in empiri med hjälp av enkäter istället för 

intervjuer, eller om vi haft andra respondenter. Samtliga företag i vår studie är tjänsteföretag, 

om vi istället hade haft ett urval av producerande företag skulle resultatet potentiellt kunna 

blivit ett annat. Någonting som också kan ha påverkat resultaten i vår studie är att våra företag 

i hög grad liknar varandra. De är mer eller mindre verksamma i samma bransch och det kan 

innebära att deras marknadsföring liknar varandra. Alla dessa nämnda faktorer skulle således 

kunna innebära att andra studier kan leda fram till andra resultat och slutsatser. Vi anser dock 

att de val som vi har gjort har varit relevanta och blivit motiverade för ovan.  
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4. Empiri och Analys 

4.1 Superföretag 1 

På ett VVS-konsultföretag i Örebro som utsetts till ett av Veckans Affärers superföretag 2013 

intervjuade vi VD och en projekthandläggare. VD startade tillsammans med fyra 

projekthandläggare företaget. Företaget är en del i en större koncern med ett specifikt 

affärskoncept att förvärva olika bolag med ingenjörskompetens inom infrastruktur, energi, 

byggnader och industri. Affärskonceptet lyder vidare att medarbetarna ska vara delägare i 

bolaget vilket påstås ge förutsättningar för korta beslutsprocesser och engagemang bland 

annat. VVS-konsultföretaget i Örebro verkar inom byggbranschen, VVS, och har stora 

återkommande kunder såsom Örebro Läns Landsting, ÖBO, Norrporten, Örebroporten bland 

annat, således verkar företaget lokalt. VVS-konsultföretaget konstruerar och projektleder 

VVS installationer i samband med byggnationer.  

 

VD beskrev att företaget är konjunkturskänsligt då byggbranschen går upp och ner. VD 

berättade dock att de hade relativt god vinstmarginal jämfört med andra i branschen, vilket 

han menar beror på företagets höga debiteringsgrad. Både VD och projekthandläggare 

beskrev att kompetens och utbildning är mycket viktigt för företagets långsiktighet. 

Projekthandläggaren uttrycker följande: 

     

    “Alltså det är nog naturligt på ett sånt här företag att vi jobbar långsiktigt. Och man måste 

jobba så på ett konsultföretag, att bli bättre på vad vi gör och då måste vi utbilda oss” 

 

Projekthandläggaren beskrev att det är viktigt att vårda relationerna till kunden, att vara 

flexibel och ha en hög servicegrad. Han uttrycker sig följande:  

 

    "Och därför måste vi när vi gör fel ställa upp för kunden i alla lägen. Så ringer han och 

säger att “nu är det kallt här”, då åker vi direkt. Sätter på oss jackan och åker direkt och 

kollar vad är felet.  Och kommer med en lösning så fort som möjligt.” 

 

Detta är någonting som även VD trycker på och menar att:  

 

    “Ett bra uppdrag skapar ett nytt uppdrag” 

 

Nedan följer en tabell där intervjuerna med VD och projekthandläggare har använts för att 

tolka superföretagets tillämpning av EM.  
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Dimension Mått Citat Uppfyllelse 

Growth Orientation 1. Long-term growth is more 

important than immediate 

profit. 

2. Our primary objective is 

to grow the business. 

3. We try to expand our 

present customer base 

aggressively.  

1. “De som arbetar i bolaget är delägare och att de har 

fokus på ekonomisk långsiktighet.”  

 

2. – 

 

3. "Ja, nej det går ju till på det sättet att oftast ringer ju 

kunden till oss."  

 

Ja 

 

 

Nej 

 

 

Nej 

Opportunity 

Orientation 

1. We constantly look for 

new business 

opportunities. 

2. Our marketing efforts lead 

customers, rather than 

respond to them.  

3. Adding innovative 

products or services is 

important to our success. 

4. Creativity stimulates good 

marketing decisions.  

1. "Till exempel om vi ska börja besiktiga mer eller satsa 

mer mot värmepumpar. Vi lägger ju då upp ett gäng mål 

som vi ska satsa på framöver och som vi stämmer av 

då.” 

2. “I och med att vi har förtroende på marknaden, så har 

dom trott på oss och att dom alltså har vågat att bygga 

dom här husen. Bara för att vi säger att det här funkar.” 

3. “Så där måste ju vi naturligtvis hänga med i tekniken 

när det sker förändringar. En av projektledarna är ju då 

väldigt duktig på det här med sol. Att ta värme från 

solen är ju inte så jättelönsamt men de kommer mer och 

mer.” 

4. - 

 

Ja 

 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

 

 

Nej 

Customer Intensity 1. Most of our marketing 

decisions are based on 

what we learn from day-

to-day customer contact. 

2. Our customers require us 

to be very flexible and 

adapt to their special 

requirements. 

3. Everyone in this firm 

makes customers a top 

priority. 

4. We adjust quickly to meet 

1. "Då stämde vi ju av då liksom läget i projektet så att de 

kände att de är med på banan att vi gör det dom vill ha. 

Det är viktigt faktiskt så de inte kommer sen och säger, 

det var ju inte så här vi ville ha det…" 

2. “Och då är vi en aktiv part där kan man säga, vi ska ju 

vara den tekniske som kan svara på frågor." 

3. "Sen händer det att vi gör fel emellanåt och då gäller det 

att man är där och ställer upp och fixar till det och inte 

skyller ifrån sig." 

4. "Att ta värme från solen är ju inte så jättelönsamt men 

de kommer mer och mer.” 

Ja 

 

 

 

Ja 

 

Ja 

 

 

Ja 
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changing customer 

expectations.  

Value Creation 

through Relationships 

and Alliances 

1. We learn from our 

competitors.  

2. We use our key industry 

friends and partners 

extensively to help us 

develop and market our 

products and services. 

3. Most of our marketing 

decisions are based on 

exchanging information 

with those in our personal 

and professional 

networks.  

1. "Njaeee, vi tittar faktiskt inte så mycket på våra 

konkurrenter, de gör vi faktiskt inte… " 

2. "Men det är ett nytt värmesystem kan man säga. Så att 

vi håller på, och det är faktiskt på studentcity som det är 

ett sånt värmesystem, som ÖBO och vi har tagit upp 

gemensamt kan man säga." 

3. "Vi är, flera av oss ,engagerade i såna här 

branschorganisationer. Till exempel jag är ordförande i 

energi och VVS- tekniska föreningen här i Örebro. Och 

då har vi månadsmöten som inte är arrangerade av XX, 

utan den här föreningen. Där man utbildar allmänheten i 

deras teknik eller energiteknik då." 

Nej 

Ja 

 

 

 

Ja 

Informal Marketing 

Research 

1. Introducing new products 

and services usually 

involves little formal 

marketing research and 

analyzises. 

2. Our marketing decisions 

are based more on 

informal customer 

feedback than on formal 

market research. 

3. It is important to rely on 

gut feeling when making 

marketing decisions. 

1. "Vi håller ju på med, faktiskt en grej, som...Jag vet inte 

om man ska kalla det som någonting som vi 

marknadsför, men det är ett nytt värmesystem kan man 

säga." 

2. "Allmänheten är ju inte riktigt allmänheten, men kanske 

dom som är i byggbranschen då. och sen brukar vi ha 

seminarier någon gång ibland, där vi bjuder in våra 

kunder. Inte i första hand för att marknadsföra hur 

duktiga vi är då." 

3. "Men konsultbranschen fungerar egentligen så att det är 

personliga kontakter med kunderna vi har." 

Ja 

 

 

 

Ja 

 

 

 

 

Ja 

Market Immersion 1. Customer demand is 

usually the reason we 

introduce a new product 

and/or service. 

2. We usually introduce new 

products and services 

based on the 

1. "Under ett sånt här projekt som studentcity så kan dom 

ju under projektets gång komma med ändringar. Och då 

ska vi ju vara behjälpliga med att komma med tekniska 

och ekonomiska konsekvenser av det. och kunna 

erbjuda då, det är en extra tjänst som man erbjuder, i ett 

sånt läge." 

2. "Det är organisationer som bedömer produkter i 

Ja 

 

 

 

 

 

Ja 



29 
 

recommendations of our 

suppliers. 

3. We rely heavily on 

experience when making 

marketing decisions.  

byggbranschen där vi ska gå in och välja de bästa då. 

Det är mycket med miljö, energi och solvärme kommer 

mer och mer då." 

3. "Vi har ju mycket utbildning och kör ju 

erfarenhetsåterföring här och vi har liksom ett 

utbildnings, eller utvecklingsprogram kallar vi det. Så vi 

i princip, minst en gång per månad är det någon här och 

föreläser och vi kör lite erfarenhetsåterföring. Det är 

viktigt." 

 

 

 

 

Ja 

Effectuation 1. We base our  marketing 

decisions on affordable  

loss or acceptable risk. 

2. We base our  decisions on 

contingencies. 

3. Our means help us  

choose between  possible 

outcomes/effects. 

1. "Vi kör ju inte allt på löpande utan ofta är det ju budget 

och att man har ett ramavtal med en kund. Men det är 

sällan det är fasta priser för våran del, tack och lov… Då 

kan man göra en affär om man kör fast pris men det kan 

ju även bli en minusaffär då…" 

2. "Däremot ska jag vara med på ett marknadsmöte på 

tisdag eller onsdag nästa vecka. Det är ju där vi har köpt 

en arkitektfirma nere i Skövde och sen har vi el nere i 

Skövde och VVS ligger närmast i Örebro här då så jag 

ska nog vara med och kolla av läget lite för vi har inte så 

jättemycket jobb neråt, Skara, Skövde och det hållet." 

3. - 

Nej 

 

 

 

 

Ja 

 

 

 

 

 

Nej 

Tabell 2: Superföretag 1
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4.1.1 "Growth orientation" 

Efter att ha gått igenom det empiriska materialet som samlats in i samband med intervjuer på 

superföretag 1, kan vi se att endast ett av tre mått i “growth orientation” är uppfyllt. Båda 

respondenterna talar om att företaget har en stark ambition om att arbeta långsiktigt vilket de 

har aktualiserat bland annat genom att göra medarbetarna till delägare och genom att ha ett 

stort fokus på utbildning, något som stämmer överrens med det första måttet inom “growth 

orientation”. Projekthandläggaren menade att det är naturligt i deras företag och att i 

yrkesrollen som konsulter utbilda sig, vilket inte är bra eftersom att företaget går miste om 

debiterbar tid och därmed vinst i ett kortsiktigt perspektiv. Att företaget ändå företar sig denna 

aktivitet stämmer väl överrens med Kilenthong et als. (2013, s. 44) beskrivning av att ett 

företag som tillämpar EM oftast har ett långsiktigt fokus. Vi har inte sett någonting i 

respondenternas berättelser som tyder på att tillväxt är det övergripande målet i företaget och 

kan därför inte säga att de uppfyller det måttet. Kilenthong et al. (2013, s. 44) menar att ett 

företag som är "growth oriented" aggressivt försöker att utvidga sin kundbas. I 

respondenternas berättelser ser vi tydliga tecken på att företaget satsar på sina befintliga 

kunder och inte är lika intresserade av att vara ute och rekrytera nya, bland annat genom att 

projekthandläggaren ger uttryck för att kundrekrytering är betydligt mer kostsamt än att 

underhålla befintliga kundrelationer. Detta stämmer således inte överrens med mått nummer 

tre i modellen och företaget kan därmed inte sägas uppfylla detta mått. Dock kan vi se att 

arbetet med att främja relationen till de befintliga kunderna genom exempelvis de 

informationsträffar som erbjuds stämmer överrens med  Morris et als. (2002, s. 5) beskrivning 

av vad som karaktäriserar EM. Eftersom att syftet med dessa informationsträffar bland annat 

är att utbyta kunskap och information kan detta också stämma överrens med Kilenthong et als. 

(2013, s. 13) beskrivning av att tillväxt orienterade företag ofta upprättar "communities" för 

att skapa lojalitet och värde i kundrelationer. Kilenthong et al. (2013, s. 13) beskriver också 

att aktiviteter som främjar tillväxt i företag är att ha en tydligt definierad målgrupp, en 

nischmarknad och en balanserad produktorientering något som vi ser i respondenternas 

beskrivningar av företaget.  

4.1.2 "Opportunity orientation" 

I “opportunity orientation” dimensionen uppfyller superföretag 1, tre av fyra mått. 

Respondenterna menar i sina berättelser att medarbetarna försöker att se och uppmärksamma 

nya projekt där de skulle kunna erbjuda sin kompetens, de är också medvetna om att det finns 

ett framtida behov för de tjänster som erbjuds då de kan se renoveringsmöjligheter av äldre 

fastigheter gällande ventilation och rörsystem. Förändringar gällande branschkrav och nya 

lagar är också något de ser som potentiella affärsmöjligheter, som exempel kan nämnas kravet 

om obligatorisk ventilationskontroll som VD berättar om. Detta stämmer således överrens 

med Kilenthong et als. (2013, s. 44) första mått i “opportunity orientation”, då denna 

dimension innebär att företag konstant letar efter nya affärsmöjligheter. Kilenthong et al. 

(2013, s. 14-15) beskriver i det andra måttet att företagets marknadsföringsåtgärder är 

proaktiva snarare än reaktiva i sin art, vilket innebär de leder marknaden. Detta kan vi koppla 

till respondenternas utsagor gällande deras rådgivning till kunderna, kunderna vill helt enkelt 

ha en lösning på ett problem och efterfrågar således företagets kompetens. Detta tyder på att 

kulturen på företaget är kundorienterad och mer lik en traditionell marknadsföring enligt 
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tabell 1. Projekthandläggaren beskriver att satsningar på nya lösningar kan göras då kunderna 

har ett förtroende till företaget och därför kan företaget influera den totala efterfrågan på den 

nya lösningen. Detta skulle kunna resultera i att även andra företag verksamma inom 

branschen börjar att efterfråga denna lösning. I takt med att nya krav uppkommer, i synnerhet 

gällande miljö och energieffektivisering, åligger det krav på företaget att föreslå innovativa 

lösningar som uppfyller dessa krav enligt VD och projekthandläggare. Uppfyller företaget 

inte de nya kraven med sina lösningar riskerar de möjligtvis att väljas bort av kunder som i sin 

tur kan ha krav på sina projekt, detta gäller i synnerhet offentligt finansierade kunder som 

förväntas ligga i framkant gällande uppfyllande av energi- och miljökrav. Kilenthong et al. 

(2013, s. 14-15) menar i det tredje måttet inom “opportunity orientation”  att innovativa 

produkter och tjänster utgör en viktig komponent för företagets framgång. Detta ser vi tydliga 

tecken på då superföretaget tillsammans med en partner utvecklat ett nytt och innovativt 

värmesystem som fått positiv uppmärksamhet på marknaden, vilket båda respondenterna 

menar kan leda till nya uppdrag. Det fjärde måttet inom dimensionen kan vi inte se att 

företaget agerar i enlighet med därför kan de inte sägas uppfylla detta mått.  

4.1.3 "Customer Intensity" 

Gällande det första måttet i “customer intensity” kan superföretag 1 sägas stämma in på 

beskrivningen då de främst jobbar i projektform där kontinuerlig och löpande avstämning 

med kunden sker enligt respondenterna. Detta innebär att företaget tar marknadsföringsbeslut 

med bakgrund av feedback och påpekanden som kunderna ger i samband med att projekt 

fortlöper. Vissa av projekten innebär nya utmaningar och således krav på nya lösningar enligt 

respondenterna. Dessa lärdomar blir till erfarenheter som sedan kan användas i utförande och 

beslut gällande hur framtida uppdrag bör genomföras. Detta är således ytterligare något som 

stämmer överrens med det första måttet i dimensionen. Avseende det andra måttet kan 

företagets agerande stämma överens med beskrivningen, detta främst gällande offentliga 

kunder som ställer specifika krav på vad de efterfrågar och hur arbetet ska utföras något som 

respondenterna beskriver. Dessa krav innebär att företaget utser specifika personer som har 

ansvaret för att leverera i enlighet med vad kunden önskar. I många fall är beskrivningarna av 

hur arbetet ska utföras omfattande vilket företaget måste rätta sig efter. Detta kan kopplas till 

Kilenthong et als. (2013, s. 16) påstående att EM innebär att företaget anpassar sig och agerar 

flexibelt gentemot kundens krav. Enligt Kilenthong et al. (2013, s. 44) innebär det tredje 

måttet i “customer intensity” dimensionen att alla inom företaget gör kunderna till sin främsta 

prioritet. Detta kan vi se i båda respondenternas berättelser. Bland annat talar 

projekthandläggaren om att om en kund ringer och säger att någonting är fel, då rycker de ut 

direkt och försöker hitta en lösning på det problemet. Detta är något som Kilenthong et al. 

(2013, s. 16) menar är karaktäriserande för det tredje måttet i dimensionen. Även om det kan 

leda till en ökad kostnad för företaget menar projekthandläggaren att det är något som 

företaget vinner på långsiktigt. Det fjärde måttet innebär att företaget snabbt kan anpassa sig 

till kundernas förändrade förväntningar (Kilenthong et al. 2013, s. 44). Respondenterna pratar 

bland annat om hur deras kunder förväntar sig att de som konsulter är pålästa gällande ny 

teknik. VD beskriver bland annat att man arbetar med solvärme även fast det i dagsläget inte 

är lönsamt, men att det blir mer vanligt förekommande. Det tyder på att företaget anser det 

viktigt att vara uppdaterade i utvecklingen på deras område för att uppfylla kundernas 
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förväntningar. Ytterligare något som Kilenthong et al. (2013, s. 15-16) beskriver som ett 

kundfokuserat arbete är att etablera en kommunikation med kunderna, och att relationen ska 

bygga på ett aktivt deltagande från båda parter. Detta är något som respondenterna beskriver 

bland annat när de pratar om deras informationsträffar, underhåll av kundrelationer och 

avstämning under projektets gång. 

4.1.4 "Value creation through relationships and alliances" 

Det första måttet inom dimensionen "value creation through relationship and alliances" kan 

företagets arbetssätt inte sägas stämma överens med. Respondenterna gav uttryck för att 

företaget saknar egentliga konkurrenter då de enligt respondenterna besitter mycket 

kompetent personal och att marknaden är uppdelad mellan de aktörer som finns. De anser sig 

därmed heller inte nödgade att observera sina konkurrenter och hur de arbetar. Därför kan 

företaget inte sägas uppfylla det första måttet i dimensionen. Enligt Kilenthong et al. (2013, s. 

18) karaktäriseras företag som tillämpar EM av att de arbetar mycket med partners och 

branschvänner för att utveckla sitt utbud eller marknadsföra en produkt eller tjänst 

tillsammans. Detta ser vi i projekthandläggarens intervju då han berättar att de tillsammans 

med Chalmers har utvecklat ett nytt värmesystem till det kommunala bostadsbolaget. 

Samarbetet mellan företaget och Chalmers kan sägas passa in på det andra måttet i 

dimensionen (Kilenthong et al. 2013, s. 18) eftersom att samarbetet har inneburit ett utbyte av 

resurser och kunskap för att utveckla den nya lösningen. Respondenterna beskrev under 

intervjuerna att några av medarbetarna sitter med i olika branschorganisationer för att utbyta 

information och ta del av pågående förändringar. Dessa organisationer kan vidare beskrivas 

som forum för informationsinsamling där information genereras som möjligen i vissa fall blir 

underlag för olika marknadsföringsbeslut. Vidare beskriver respondenterna att de anordnar 

återkommande möten där olika personer från branschen bjuds in för att föreläsa och dela med 

sig av kunskap. Detta kan också betraktas som att företaget och dess medarbetare ägnar sig åt 

att utbyta information via sitt professionella nätverk. Det ger också företaget en möjlighet att 

eventuellt identifiera möjligt kundvärde med hjälp av den nya kunskapen. Således kan sägas 

att företaget uppfyller det tredje måttet som Kilenthong et al. (2013, s. 44)  menar utgör 

dimensionen “value creation through relationships and alliances”.  

4.1.5 "Informal marketing research" 

Kilenthong et als. (2013, s. 44) första mått för att beskriva dimensionen “informal marketing 

research” kan sägas överrensstämma med företagets arbete med ta fram lösningar och föreslå 

innovativa produkter. De produkter företaget utvecklar tillsammans med andra parter, 

exempelvis det nya uppvärmningssystemet som respondenterna berättade om, är oftast 

lösningar på kunders problem. Vilket tyder på en kundorienterad kultur och en mer 

traditionell typ av marknadsföring enligt tabell 1. Det innebär att i exemplet med 

uppvärmningssystemet så gjordes ingen formell marknadsundersökning som låg till grund för 

dess utveckling. Utvecklingen skedde snarare som en effekt av att företaget tog fram ett 

förslag och därigenom genomförde ett uppdrag. Det andra måttet i dimensionen kan också 

sägas överrensstämma med företagets arbete då mycket information som kan ligga till grund 

för marknadsföringsbeslut utbyts på de informationsmöten som respondenterna beskrev. 

Ytterligare ett tecken på detta är när respondenterna beskriver sitt arbetssätt med den 
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kontinuerliga avstämningen med sina kunder i projekten. Detta arbetssätt kan få effekt på 

vilka marknadsföringsbeslut som företaget tar gällande hur de ska utföra uppdrag både i nutid 

och framöver. Gällande det tredje måttet inom dimensionen kan företagets sätt att resonera 

kring marknadsföring vittna om att de förlitar sig till en sorts magkänsla om hur 

konsultbranschen fungerar. Detta får konsekvenser för hur de agerar och vilka beslut de tar. 

Som konkret exempel kan nämnas respondenternas uppfattning om att marknadsföring i just 

deras bransch främst handlar om att göra ett bra jobb. De anser att ett bra jobb ger nya jobb 

och därför tar de beslutet att det inte är nödvändigt att ägna sig åt att aktivt försöka göra 

reklam via exempelvis uppsökande åtgärder såsom kundbesök till exempel. Kilenthong et al. 

(2013, s. 19) menar att entreprenörer tror på sin egen förmåga att förstå marknaden genom 

kundkontakt och att besluta med det som underlag istället för med formella 

marknadsundersökningar vilket det tidigare resonemanget tydliggör. Slutligen kan sägas att 

superföretag 1 uppfyller alla de mått som Kilenthong et al. (2013, s. 44) har presenterat i 

denna dimension. 

4.1.6 "Market immersion" 

Det första måttet i dimensionen "market immersion"  innebär att den främsta anledningen till 

att företag introducerar produkter och tjänster är kundens efterfrågan. Superföretag 1 arbetar 

som tidigare nämnts omfattande i projektform. Detta innebär att det är vanligt att kunden 

kommer med förändrade krav och efterfrågan under projektets löptid enligt respondenterna. 

Dessa förändringar i form av korrigeringar eller tilläggstjänster innebär att företaget anpassar 

och erbjuder nya tjänster utifrån vilken efterfrågan som kunderna har. Efterfrågar en specifik 

kund en viss sak åligger det företaget att leverera och har de inte den tjänsten försöker de lösa 

uppgiften så till vida att det är möjligt med den kompetens de besitter. I samband med att 

kunder får nya krav såsom till exempel att genomföra obligatoriska ventilationskontroller på 

sitt fastighetsbestånd kommer kunden efterfråga denna tjänst. Företaget ser därmed en 

möjlighet att börja erbjuda tjänsten och introducerar således den utifrån en uppkommen 

efterfrågan från kunden. Detta stämmer också väl överrens med Kilenthong et als. (2013, s. 

16) beskrivning att kunden bör vara företagets främsta prioritet och att entreprenören ständigt 

tänker på hur kundvärdet kan ökas (Kilenthong et al. 2013, s. 20). Således kan sägas att 

företaget uppfyller det första måttet. Det andra måttet kan också sägas överrensstämma med 

superföretagets arbetssätt då projekthandläggaren beskriver att de följer 

branschorganisationers bedömningar över vilka produkter som är bäst att arbeta med och som 

uppfyller krav gällande miljö och energi. De har därför valt att använda och introducera dessa 

produkter och kan därför sägas uppfylla det andra måttet. Det tredje och sista måttet i denna 

dimension innebär att många av de marknadsföringsbeslut som fattas gör det med bakgrund 

av den egna erfarenheten. Respondenterna beskriver bland annat att de arbetar med så kallad 

erfarenhetsåterföring där medarbetarna har möjlighet att lära sig av varandra. Detta vittnar om 

att företaget inser värdet av att ta tillvara den erfarenhet de olika medarbetarna besitter och att 

den bör spridas i företaget. Dessutom pratar VD om att de enbart ägnar sig åt att utföra 

uppdrag som ligger inom ramarna för deras kärnverksamhet och kompetens. De antar sig 

vanligtvis inte av uppdrag som de själva inte anser sig ha kunskap om och erfarenhet av. 

Vidare beskriver VD hur de genom sin samlade erfarenhet ofta pratar med varandra på 

kontoret för att lösa uppkomna problem, VD menar att detta beror på att företaget är ett 
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sammansvetsat gäng och att det underlättar samarbete och diskussion. Enligt Kilenthong et al. 

(2013, s. 21) skulle detta också kunna bero på att de förlitar sig till sin egen kunskap och att 

de kan fatta effektiva marknadsföringsbeslut med hjälp av den egna erfarenheten.  

4.2 AAA-företag 

Vi intervjuade VD och account manager på ett AAA-klassat IT företag i Örebro, de utvecklar 

mjukvara för dokumenthantering, arkivering och ärendehantering. Företaget har funnits sedan 

1970-talet och är en etablerad aktör i branschen med i huvudsak större företag, statliga 

myndigheter och en del kommuner som återkommande kunder. VD köpte och övertog ett 

redan etablerat företag.   

 

Företaget påverkas av förändringar såsom krav och rekommendationer gällande 

dokumenthantering, arkivering och ärendehantering vilket respondenterna betraktar som 

jobbskapande möjligheter. Företagets kunder efterfrågar unika systemlösningar som 

skräddarsys efter deras egna behov menar respondenterna. Respondenterna menar därför att 

utveckling är viktigt för verksamheten och att denna bör fortgå utan att störas eller avbrytas. 

Detta är något som account managern uttrycker på följande sätt:  

 

    “Säg att vi är cirka 14-15 anställda och att mellan 70 % till 80 % av dom sitter just mot 

utvecklingen." 

Vidare beskriver både VD och Account Manager att de får många jobb via sitt goda renommé 

på marknaden. Account Managern fortsätter med att beskriva att det är viktigt att bygga en 

god relation till sina kunder och finnas tillgängliga även efter installation för att stötta 

kunderna med support. VD beskriver att kundrelationen är viktig för företaget och uttryckte 

sig på följande sätt:  

“Men det är nog många kundrelationer som vi skulle kunna vara tuffare i, men där 

värderar jag den goodwill man får om man inte är girig. Den värderar jag ganska högt och 

det har jag förstått att våra samarbetspartners också uppskattar.” 

Account Managern instämde med: 

“Det genererar ju också mer affärer, när vi har den inställningen” 

Nedan följer en tabell där intervjuerna med VD och account managern har använts för att 

tolka AAA-företagets tillämpning av EM.  
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Dimension Mått Citat Uppfyllelse 

Growth Orientation 1. Long-term growth is 

more important than 

immediate profit. 

2. Our primary objective 

is to grow the 

business. 

3. We try to expand our 

present customer base 

aggressively.  

1. "Jag driver ju det här bolaget förfärligt långsiktigt så 

vi kramar inte ur den sista kronan på något sätt." 

2. "Vi strävar efter att fördubbla omsättningen på fem 

år. Det har väl ärligt talat gått sådär får man säga." 

3. "Kanske att någon kommun använder sig av oss, 

och dom har samarbeten med andra och pratar, det 

blir lite ringar på ringar effekt. Så då tar dom 

kontakt med oss helt enkelt. Det kan vara andra 

företag som säger till oss att det här företaget kan 

vara intresserade av er och era tjänster."  

Ja 

 

Ja 

 

Nej 

Opportunity 

Orientation 

1. We constantly look 

for new business 

opportunities. 

2. Our marketing efforts 

lead customers, rather 

than respond to them.  

3. Adding innovative 

products or services is 

important to our 

success. 

4. Creativity stimulates 

good marketing 

decisions.  

1. - 

2. "Dels har vi dom som vet exakt vad dom behöver, 

men då kanske man kan bygga på med andra 

tjänster sen också. Men sedan finns det kunder som 

inte har dom kunskaperna där vi då kan komma med 

förslag och komma med alternativa lösningar "om 

vi gör så här så skulle det fungera bättre för erat 

företag” 

3. "Ja, det gör vi. Det är en marknad som utvecklas i 

rask takt jämfört med tidigare och vi hänger på nya 

tjänster osv. 

4. - 

Nej 

 

 

Ja 

 

 

 

 

 

Ja 

 

 

Nej 

Customer Intensity 1. Most of our 

marketing decisions 

are based on what we 

learn from day-to-day 

customer contact. 

2. Our customers require 

us to be very flexible 

and adapt to their 

special requirements. 

3. Everyone in this firm 

makes customers a 

1. - 

2. "Ja, mycket av den utvecklingen som vi jobbar med 

är kunddriven utveckling och det innebär ju att även 

andra kunder får ta del av den utvecklingen." 

3. "Men det är nog många kundrelationer som vi skulle 

kunna vara tuffare i, men där värderar jag den 

goodwill man får om man inte är girig." 

4. "Och det är en av våra starka sidor också, att vi är så 

starka på utvecklingssidan, så att vi kan hjälpa 

kunderna." 

Nej 

 

Ja 

 

Ja 

 

 

Ja 
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top priority. 

4. We adjust quickly to 

meet changing 

customer 

expectations.  

Value Creation 

through Relationships 

and Alliances 

1. We learn from our 

competitors.  

2. We use our key 

industry friends and 

partners extensively 

to help us develop and 

market our products 

and services. 

3. Most of our 

marketing decisions 

are based on 

exchanging 

information with 

those in our personal 

and professional 

networks.  

1. "Vi följer ju vad konkurrenterna  gör, det man kan se 

och få till sig på vissa vis. Om bolag A säger att dom 

har gjort en affär med konkurrensverket så kan det 

hända att vi ringer konkurrensverket och får se det 

vinnande anbudet. Då får vi se vad dom får betalt, vad 

kostar produkterna, vilka standarder och vilka tillägg 

som finns. Det är lite fiffigt och då kan man alltid följa 

med?" 

2. "Jobbar väldigt mycket med partners, har väldigt stora 

partners, och får mycket därigenom. Så det är 

samarbeten som vi gör tillsammans med dom, har olika 

partnerpaket helt enkelt. Och sen gör vi besök och 

demos och allting sånt tillsammans med dom här stora 

partners." 

3. "Egentligen är ju marknadsföringen för oss då mycket 

personliga kontakter." 

 

 

Ja 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 

 

 

 

 

 

Ja 

 

 

 

Informal Marketing 

Research 

1. Introducing new 

products and services 

usually involves little 

formal marketing 

research and 

analyzises. 

2. Our marketing 

decisions are based 

more on informal 

customer feedback 

than on formal market 

research. 

1. - 

2. "Jag minns första gången, då var det många som tyckte 

att vi var duktiga men marknadsförde oss väldigt illa. 

Då rykte vi upp hemsidan och produktbladen egentligen 

så att dom blev lite mer ändamålsenliga. Men man vill 

ju veta någonting med den informationen.” 

3. "Men jag tror att det är bra att vi håller oss till det vi har 

bestämt och tänkt." 

Nej 

 

Ja 

 

 

 

Ja 
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3. It is important to rely 

on gut feeling when 

making marketing 

decisions. 

Market Immersion 1. Customer demand is 

usually the reason we 

introduce a new 

product and/or 

service. 

2. We usually introduce 

new products and 

services based on the 

recommendations of 

our suppliers. 

3. We rely heavily on 

experience when 

making marketing 

decisions.  

1. "Många av dom kunderna som vi har är väldigt aktiva 

faktiskt och dom har en väldigt bestämd åsikt om hur 

dom vill att saker och ting ska ske och vilket behov dom 

ha." 

2. - 

3. "Dom uppdrag som är väldigt lika har vi ju standards 

för." 

Ja 

 

 

 

Nej 

 

Ja 

Effectuation 1. We base our  

marketing decisions 

on affordable  loss or 

acceptable risk. 

2. We base our  

decisions on 

contingencies. 

3. Our means help us  

choose between  

possible 

outcomes/effects. 

1. - 

2. "SCRUM är ingen metod för systemutveckling men det 

är ett sätt att tänka runt utvecklingen. Så att man lägger 

fast att under en tre månaders period så ska vi göra dom 

här utvecklingsgrejerna, så vi ska systemera och 

programmera fram dom här grejerna, vissa funktioner. 

Och då försöker vi att hålla oss. Vi kanske stoppar in tre 

såna grejer i en SCRUM-print som omfattar tre 

månader, och då försöker vi att hålla det, vi försöker att 

inte bryta upp det. SCRUM-kulturen ger ett lugn och en 

trygghet i systemutvecklingen." 

3. - 

Nej 

 

 

Nej 

 

 

 

 

 

 

 

Nej 

Tabell 3: AAA-företaget
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4.2.1 "Growth orientation" 

AAA-företaget uppfyller ett av tre stycken mått i "growth orientation" i Kilenthong et als. 

(2013, s. 44) modell. VD uttrycker att tanken är att driva bolaget långsiktigt, vilket även 

bekräftas av account managern som beskriver att de flesta anställda på företaget arbetar med 

utveckling av tjänsterna och produkterna som erbjuds. VD beskriver att de har haft en 

målsättning om att fördubbla omsättningen över en fem års period vilket ytterligare visar att 

den långsiktiga tillväxten är viktigare än kortsiktig vinst. Detta tyder på att företagets främsta 

mål är tillväxt och därför kan vi säga att de uppfyller det andra måttet i Kilenthong et als. 

(2013, s. 44) dimension. Det tredje måttet i dimensionen innebär enligt Kilenthong et al. 

(2013, s. 44) att företag som är “growth oriented” försöker att utöka sin kundbas aggressivt. 

Enligt VD och account managers utsagor arbetar inte företaget på detta sätt då de menar att 

många av deras kunder genereras  genom rekommendationer från andra kunder. De menar 

vidare att de flesta av kunderna tar kontakt med dem eftersom att de har ett gott renommé på 

marknaden. Därför stämmer det tredje måttet inte överrens med AAA-företagets arbetssätt. 

Dock kan sägas att företaget arbetar mycket med mun-till-mun metoden och att företaget har 

ett fokus på att vårda sina kundrelationer. Account managern menar att de hela tiden måste 

finnas som ett stöd åt sina kunder för att kunna hjälpa dom med eventuella problem som 

dyker upp. Därför kan vi se att företaget arbetar med att skapa återkommande affärer, något 

som enligt Kilenthong et al. (2013, s. 13) är karaktäristiskt för ett företag som har ambitionen 

att vara "growth oriented".  

4.2.2 "Opportunity orientation" 

AAA-företaget ger inte uttryck för att de skulle leta efter nya affärsmöjligheter och därför kan 

de inte sägas uppfylla det första måttet i “opportunity orientation” dimensionen. Det andra 

måttet i dimensionen kan sägas överrensstämma med hur företaget arbetar. Account managern 

menar att de ofta föreslår lösningar för sina kunder beroende på hur kompetenta de själva är 

eller om de vet vilka krav och önskemål de har. Utifrån denna beskrivning kan det alltså ändå 

konstateras att vissa marknadsföringsbeslut leder kunden mer än i andra fall, beroende på vem 

kunden är. I vissa fall kanske också kunden har en föreställning om att de vill ha en viss typ 

av lösning eller mjukvara medans andra kunder kanske är mer flexibla och därmed får 

företaget en större roll i att hitta och föreslå passande lösningar vilket då kunden lyssnar till. 

Gällande det tredje måttet, huruvida introduktion av nya produkter och tjänster är viktigt för 

framgång eller ej påstår VD att han tror på vikten av att både avsätta tid och resurser för 

utveckling av nya innovativa produkter som kan tänkas efterfrågas framöver.  Trots att 

företaget enligt respondenterna kan skapa vinst genom att sälja befintliga lösningar till stora 

kunder väljer man att avsätta betydande resurser till mjukvaruutveckling vilket får tolkas som 

att man anser att innovation är en viktig grund till företagets framgång precis som Kilenthong 

et al. (2013, s. 14-15) beskriver. VD gav vidare uttryck för att nya krav som åligger kunder 

exempelvis gällande arkivering och dokumenthantering gör att det blir viktigt för företagets 

framgång att ta fram nya produkter som kunderna anser uppfyller deras behov framöver. Det 

fjärde och sista måttet i “opportunity orientation” har vi inte sett spår av i respondenternas 

utsagor och kan därför inte säga att företaget uppfyller det måttet. 
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4.2.3 "Customer intensity" 

Det första måttet i “customer intenstity” dimensionen har vi inte kunnat hitta i 

respondenternas utsagor och därför kan vi inte säga att de uppfyller det måttet. Account 

managern gav uttryck för att den utvecklingen som företaget arbetade med var kunddriven 

och gav fördelar åt alla deras kunder. Detta stämmer överrens med det andra måttet i 

dimensionen där Kilenthong et al. (2013, s. 44) menar att företag som tillämpar EM ska vara 

flexibla och kunna möta sina kunders krav. Account managern menar vidare att varje kund 

har unika system som utvecklas utifrån deras arkiv och därför blir helt unika för de olika 

företagen. Detta är något som ytterligare tyder på en flexibilitet att möta de kraven som 

företagets kunder har. VD beskriver att han upplever en viss typ av goodwill i att behålla, 

vårda och ge service även i de kundrelationer där de vet att dessa skulle kunna generera större 

intäkter än vad dem gör. VD menar också att detta ger ett gott intryck på deras partners, något 

som account managern håller med om och menar att detta tänk genererar mer affärer. Account 

managern menar också att företaget alltid ska finnas för sina kunder som en hjälpande hand 

och support om det uppkommer problem i de system som utvecklats. Detta tyder på att 

företaget inte ser affären som avslutad bara för att man har levererat och fått betalt för ett 

system. De gör därmed kunderna till sin främsta prioritet och därför kan de sägas uppfylla det 

tredje måttet i dimensionen. Båda respondenterna talar om att de är stora på utvecklingssidan 

och att detta innebär att de står redo att erbjuda kunderna vad de tror kommer att efterfråga 

framöver. Gällande företagets kapacitet att snabbt ställa om och anpassa sitt erbjudande efter 

nya behov hos kunder kan vi inte uttala oss om, men utefter våra intervjuer och 

respondenternas uppfattning kan sägas att de uppfyller måttet.   

4.2.4 "Value creation through relationships and alliances" 

VD beskriver att de brukar titta på vad deras konkurrenter gör på marknaden för att på så vis 

informera sig själva om vad andra liknande företag erbjuder för tjänster och vad dom får 

betalt. VD beskriver också att de granskar vilka standarder och tillägg som konkurrenterna 

erbjuder till sina kunder. Detta arbete möjliggörs genom att AAA-företaget får ta del av 

konkurrenternas anbud, VD menar att all information som de kan få ta del av är värd att 

undersöka. Detta stämmer således överrens med det första måttet i dimensionen “value 

creation through relationships and alliances”. Account managern berättar vidare att de har en 

hel del samarbeten med olika partners, gällande exempelvis utveckling av produkter, 

demonstrationer och besök hos kunder. Detta arbete kan sägas överensstämma väl i enlighet 

med Kilenthong et als. (2013, s. 44) andra mått. Det tredje måttet i dimensionen kan sägas 

stämma överrens med företagets arbete. Account managern uttrycker att VD sitter i en 

förvaltning där medlemmarna diskuterar vad som händer på marknaden och till exempel hur 

olika standarder förändras. VD menar att information från dessa sammanträden i ett 

professionellt nätverk kan användas för att fatta beslut i det egna företaget. Vidare menar VD 

att de tillsammans med sina partners informerar varandra så att de är uppdaterade på 

varandras produkter, detta kan hjälpa dem att sälja in varandra i olika sammanhang. Detta 

visar ytterligare ett sätt för företaget att använda sitt nätverk. VD menar också att deras 

marknadsföring endast bygger på deras personliga kontakter vilket tyder på att majoriteten av 

de marknadsföringsbeslut som tas görs utifrån information som utbyts genom det 
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professionella nätverket. Sammanfattningsvis kan vi alltså se att AAA-företaget uppfyller alla 

tre mått i denna dimension. 

4.2.5 "Informal marketing analysis" 

Det första måttet i dimensionen “informal marketing analysis” har vi inte sett i 

respondenternas utsagor och därför kan vi inte säga att de uppfyller det måttet. Gällande det 

andra måttet kan sägas att företaget tar marknadsföringsbeslut med bakgrund av informell 

feedback från kunder. Detta kan konkret exemplifieras med VD:ns påpekande att tidigare 

tyckte kunderna att de var kompetenta men att reklamen höll en lågnivå. Denna bedömning 

föranledde att företaget såg över och omarbetade produktblad och hemsidan. Detta tyder för 

det första på att företaget tar till sig av kritiken samt att de är redo att ta beslut utifrån kritiken 

även om den antar en informell form och levereras i vardaglig ton. Detta stämmer alltså väl 

överens med Kilenthong et als. (2013, s. 20) andra mått. Det tredje måttet har vi hittat 

information om och kan därför bekräfta genom uttalandet från VD om att det är viktigt att de 

håller sig till vad de har planerat och tänkt. Företaget agerar i enlighet med denna tanke när 

man observerar hur företaget arbetar med produktutveckling. De låter helt enkelt detta få ta 

sin tid och man håller fast vid den ursprungliga iden av den anledningen att det känns rätt. Att 

våga lita på sin känsla vilket VD i detta fall ger uttryck för kan sägas stämma väl överens med 

Kilenthong et als. (2013, s. 44) beskrivning om att magkänslan får en viktig del i 

beslutsfattandet gällande marknadsföring. Detta kan också utläsas i VD:s uttalande om 

kundrelationer när han berättar om att man gärna behåller vissa kundrelationer då det skapar 

en viss goodwill som deras samarbetspartners uppskattar, något som Kilenthong et al. (2013, 

s. 20) också beskriver är en viktig komponent i denna dimension.  

4.2.6 "Market immersion" 

I den sjätte dimensionen “market immersion” stämmer AAA-företaget överrens med två av de 

tre måtten. Det andra måttet har vi inte sett i respondenternas berättelser och kan därför inte 

säga att de uppfyller. Däremot det första måttet verkar företaget arbeta i enlighet med. 

Account managern uttrycker att deras kunder är aktiva parter i utformningen och samarbetet 

kring deras tjänster. Det faktum att många kunder vet vad de vill ha kan leda till att företaget 

får idéer och tankar om hur nya produkter och tjänster kan utvecklas som kan tänkas 

efterfrågas av andra företag. På detta vis får den aktiva kundens önskemål och behov 

potentiella konsekvenser för vilka tjänster som utvecklas av företaget. Det innebär också att 

produktutvecklingen kan influeras till stor del av feedback från kunder. Gällande det tredje 

måttet beskriver VD hur den samlade erfarenheten har en strategisk betydelse i företaget när 

det kommer till valet hur man ska utföra en tjänst och genomföra ett uppdrag. Gällande de 

uppdrag som är liknande till sin art beskriver VD att de arbetar utefter standarder med. Detta 

visar att tidigare erfarenhet påverkar beslut gällande hur de ska utföra uppdrag i enlighet med 

Kilenthong et als. (2013, s. 21) beskrivning av dimensionen. 

4.3 Superföretag 2 

På ett Superföretag i Eskilstuna intervjuade vi VD och grundare på ytterligare ett VVS-

konsult företag. Detta bolag verkar främst på Stockholmsmarknaden efter att ha upplevt en 

minskning av antalet uppdrag på den lokala hemmamarknaden. VD beskrev att företagets 

kunder bland annat är SISAB (Skolfastigheter i Stockholm) Stockholmshem och LOCUM 
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(fastighetsförvaltare i Stockholms läns landsting), men de har även en del kunder utanför 

Stockholms området. Företaget är numera en del av en större koncern och påverkas således av 

vissa beslut som fattas centralt, även om de i hög grad har beslutsautonomi.  

 

VD gav uttryck för en önskan att få tillbaka en ställning på hemmamarknaden som de tidigare 

förlorat. VD menade därför att de skulle ha en aktiv roll och försöka få ramavtal med aktörer 

på hemmamarknaden framöver. Vidare påpekade VD att företaget var i en expansiv fas och 

för tillfället sökte ytterligare kompetenta medarbetare, detta är dock förenat med vissa 

svårigheter då det råder brist på arbetskraft inom branschen. VD berättar: 

 

“Det är inte bara växande för växandets skull, utan det ska ju vara lite substans i det 

hela också” 

 

VD gav även uttryck för att deras arbete präglas mycket av samarbete med andra parter och 

utveckling av sina tjänster. Att tillsammans med beställarna verka för hållbar utveckling 

genom att bygga med olika miljöklassificeringar anser VD vara något naturligt och viktigt för 

långsiktig överlevnad.  

 

“Det är status i det här, att man som beställare kan säga att: vi har byggt det här som 

är guldklassat ur miljösynpunkt, så det är det bästa och verkligen en inriktning mot ett 

hållbart samhälle.” 

VD beskriver också att företaget är framstående gällande ventilationssystem i sjukhusmiljöer 

med särskilda krav på renlighet, en kompetens de har utnyttjat även i andra sammanhang. Till 

exempel har företaget tillsammans med en samarbetspartner utvecklat en container för 

vårdändamål i samband med katastrofinsatser. I detta samarbete har företaget bistått med sin 

kompetens och VD menar att det är viktigt att vara med och synas i sådana sammanhang så att 

kunder uppmärksammar vilken kompetens de besitter och kan erbjuda. 

 

    “I och med den här sjukhusmodulen så är det klart att den informeras om, och då kanske 

det uppmärksammas av människor som normalt inte är potentiella kunder. Så där visade det 

sig att vi kunde komma in i alla fall i och med den här speciella kunskapen i operationssalar.” 

Nedan följer en tabell där intervjun med VD har använts för att tolka superföretagets 

tillämpning av EM.  
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Dimension Mått Citat Uppfyllelse 

Growth Orientation 1. Long-term growth is 

more important than 

immediate profit. 

2. Our primary objective is 

to grow the business. 

3. We try to expand our 

present customer base 

aggressively.  

1. "Vi jobbar mot långsiktig lönsamhet, vi jobbar inte mot 

något kortsiktigt för det funkar liksom inte." 

2. "Vi håller på, det är ett rekryteringsbolag som håller på 

just nu då." 

3. "Man får försöka att återhämta hemmamarknaden då." 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

Opportunity 

Orientation 

1. We constantly look for 

new business 

opportunities. 

2. Our marketing efforts 

lead customers, rather 

than respond to them.  

3. Adding innovative 

products or services is 

important to our success. 

4. 4. Creativity stimulates 

good marketing 

decisions.  

1. "Grundbasen är ju så att säga projekten, och där umgås 

vi ju dagligen med dom beställarna vi har och där gäller 

det att göra bra jobb kvalitetsmässigt. Och även att vi 

marknadsför den kunskap vi har så att man kanske kan 

ta åt sig lite extra jobb." 

2. "Så då om man kan sänka ventilationsmängden, och få 

ett renare rum och på det sättet minska 

sjukvårdskostnaderna efter operationen." 

3. "Sen har ju företaget varit med och utvecklat en speciell 

operationsmodul som är som en container och sen i den 

så finns det en operationssal, som klarar hela den här 

sjukvårdsmiljön som finns på sjukhusen. Och den kan 

man ju tänka sig att någon kör ner till katastrofområden 

och ställer upp den, då har man ju en helt färdig 

operationssal." 

4. "Ja, det har vi med då i vår affärsplan och handlingsplan 

att man ska vara lite innovativ och man kan väl säga att 

energi har vi alltid räknat på, det har alltid funnit med 

men kanske inte på det här sättet."   

Ja 

 

 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

 

 

 

 

Ja 

Customer Intensity 1. Most of our marketing 

decisions are based on 

what we learn from day-

to-day customer contact.' 

2. Our customers require us 

to be very flexible and 

adapt to their special 

1. "Grundbasen är ju så att säga projekten, och där umgås 

vi ju dagligen med dom beställarna vi har och där gäller 

det att göra bra jobb kvalitetsmässigt." 

2. "Ja, det är ju inte så mycket trender. Eller ja om man nu 

säger trender, det som styr mycket är ju själva 

utvecklingen. Det är mycket miljö och energi, och det 

kommer ju in i varenda projekt nu för tiden. Det är väl 

Ja 

 

 

Ja 
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requirements. 

3. Everyone in this firm 

makes customers a top 

priority. 

4. We adjust quickly to meet 

changing customer 

expectations.  

egentligen ingen riktig trend direkt, utan utveckling mot 

ett hållbart samhälle. Det här med energi är mycket Eu-

regler, det ska sparas så och så mycket varje år då." 

3. "För att då ha koll på hur vi uppfattas av våra beställare. 

Och då får vi ju rätta till det som vi är dåliga på." 

4. "Det är status i det här, att man som beställare kan säga 

att: vi har byggt det här som är guldklassat ur 

miljösynpunkt, så det är det bästa och verkligen en 

inriktning mot ett hållbart samhälle." 

 

 

 

Ja 

 

Ja 

 

 

  

Value Creation 

through Relationships 

and Alliances 

1. We learn from our 

competitors.  

2. We use our key industry 

friends and partners 

extensively to help us 

develop and market our 

products and services. 

3. Most of our marketing 

decisions are based on 

exchanging information 

with those in our personal 

and professional 

networks.  

1. "Vi försöker att göra jämförelser och se om vi går bättre 

än konkurrenterna så att man alltid försöker att mäta sig 

lite. "Är dom så bra egentligen? Är inte vi lite bättre?". 

Det är populärt med att sätta bilmärken på företag, ÅF 

är en Volvo och vi är väl en Ferrari." 

2. "Sen har ju företaget varit med och utvecklat en speciell 

operationsmodul tillsammans med XX som är som en 

container och sen i den så finns det en operationssal, 

som klarar hela den här sjukvårdsmiljön som finns på 

sjukhusen." 

3. "Men annars är det inte så mycket deltagande i 

branschorganisationer, men det förekommer." 

Ja 

 

 

 

 

Ja 

 

 

 

 

Nej 

 

 

Informal Marketing 

Research 

1. Introducing new products 

and services usually 

involves little formal 

marketing research and 

analyzises. 

2. Our marketing decisions 

are based more on 

informal customer 

feedback than on formal 

market research. 

3. It is important to rely on 

gut feeling when making 

marketing decisions. 

1. - 

2. "Det är mycket med det här, många var ju så här 

sjukhussjuka och det var problem med det här att 

operera, med infektioner och så här. Och det kostar ju 

en massa pengar." 

3. "Ja, dom här uppdragsledarutbildningarna det har vi 

kommit överrens om eftersom att vi träffas regelbundet 

har vi kommit fram till att dom hör måste vi bara ha, så 

det avsätter vi ju pengar till." 

Nej 

 

Ja 

 

 

Ja 
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Market Immersion 1. Customer demand is 

usually the reason we 

introduce a new product 

and/or service. 

2. We usually introduce new 

products and services 

based on the 

recommendations of our 

suppliers. 

3. We rely heavily on 

experience when making 

marketing decisions.  

1. "Ja, med dom kunderna som vi har som Sisab då som 

bygger skolverksamhet och förskoleverksamhet så har 

man speciella krav på hur det ska se ut." 

2. "I en skola i norra djurgårdsstaden där man då satsar på 

ett hållbart samhälle. Så där har man siktat på att man 

ska ha en guld byggnad med allt vad det innebär med 

cedumtak och vatten tar man på tomten, och låg 

energiförbrukning allt är då uppstyrt av parametrar som 

man då måste följa. Sen ska det där mätas upp sen, så 

det är inte bara att räkna fram någonting, utan sen ska 

man ju mäta när det är färdigbyggt sen att man klarar 

allt det här." 

3. "Både genom erfarenhetsåterföring och utbildning. Så 

till exempel dom här  CAD programmen där man ritar 

modellorienterat är ju nya program. En del sker internt 

att man tar hit någon extern föreläsare. Sen har vi även 

uppdragsledare utbildning som sker centralt i företaget 

där det både är externa föreläsare och interna och det 

handlar om allt. För det första då hur företaget fungerar 

med ekonomisystem, men även då hur man ska fungera 

som uppdragsansvarig. Den pågår under ett par dagar." 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 

Effectuation 1. We base our  marketing 

decisions on affordable  

loss or acceptable risk. 

2. We base our  decisions on 

contingencies. 

3.  Our means help us  

choose between  possible 

outcomes/effects. 

1. "Vi sätter ju såna mål, kvantitativa mål. Det finns ju en 

sådan ambition att man ska ange en viss procent eller 

hur många nya projekt som vi ska jobba ihop med nästa 

år till exempel." 

2. "Ja, det kan man väl säga att dom här, vi jobbar mot 

dom här målen och strategierna då men det är ju inte så 

att det dyker upp någonting annat utan att man kanske 

inte kan fullfölja dom utav olika anledningar. Så man 

frångår inte målen men utav olika anledningar så kanske 

man inte kan fullfölja dom." 

3. "Sen har ju företaget varit med och utvecklat en speciell 

operationsmodul som är som en container och sen i den 

så finns det en operationssal, som klarar hela den här 

sjukvårdsmiljön som finns på sjukhusen." 

Nej 

 

 

 

Nej 

 

 

 

 

 

Ja 
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4.3.1 "Growth orientation" 

VD gav uttryck för att de har långsiktiga ambitioner med verksamheten, VD menar vidare att 

det inte fungerar i deras bransch och marknad att enbart ha ett kortsiktigt tänk. Företaget är i 

konsultbranschen och kompetensen är deras främsta konkurrensmedel vilket tyder på att de 

lägger en stor vikt vid det långsiktiga perspektivet gällande tillväxt. Dessutom sa VD att de 

letade efter ytterligare arbetskraft inför deras tilltänkta expansion på hemmamarknaden om 

några år då de får nästa chans att lämna anbud på nytt gällande ramavtal med hemkommunen. 

Detta kan också kopplas till det andra måttet i form av att deras primära mål är att växa 

genom att anställa fler medarbetare. VD beskriver att de för tillfället har anlitat ett 

rekryteringsbolag för att försöka finna rätt kompetens, detta är dock förenat med svårigheter. 

Sammantaget ger det tillräckligt med information för att fastställa dels att företaget har ett 

långsiktigt perspektiv på tillväxt samt att deras främsta mål är att utöka och expandera 

verksamheten (Kilenthong et al, s. 44). Det tredje och sista måttet i dimensionen kan också 

sägas uppfyllt eftersom att VD pratar om att de vill utöka sin kundbas med hemmamarknaden 

när de befintliga ramavtalen har löpt ut. Vidare kan sägas att VD i företaget beskrev att de via 

mun-till-mun metoden fått många uppdrag och att det är viktigt att göra bra jobb för att denna 

typ av kommunikation ska fortsätta, vilket också är i enlighet med Kilenthong et als. (2013, s. 

13) beskrivning av aktiviteter som ett "growth oriented" företag företar sig.   

4.3.2 "Opportunity orientation" 

Det första måttet i “opportunity orientation” kan sägas uppfyllt då VD beskriver sin jakt på 

nya affärsmöjligheter. VD menar att projekten är en grundbas för kommunikationen med sina 

beställare och att de genom att marknadsföra sig i dessa sammanhang kan skapa nya jobb. 

Vidare berättar VD att de genom sin kunskap ser möjligheter i byggandet av nya skolor, bland 

annat i Stockholm där de arbetar tillsammans med SISAB. Att företaget också håller aktiv 

koll på vilka anbud de kan lämna för att försöka erhålla ramavtal är också ett tecken på att 

man försöker söka nya affärsmöjligheter. Dessa möjligheter ligger dock inom den verksamhet 

man redan bedriver och innebär alltså inte nödvändigtvis någon förändring i det befintliga 

tjänsteutbudet. I takt med att det uppkommer nya tekniska lösningar är företaget också villiga 

att erbjuda och föreslå dessa till kunden, detta kan konkret exemplifieras med VD:s berättelse 

om särskilda ventilationssystem för operationssalar. I och med att företaget har en specifik 

kompetens gällande dessa specifika krav kan de både sägas stämma in på att söka nya 

affärsmöjligheter samt att deras marknadsföringsansträngningar är mer proaktiva än reaktiva, 

vilket är i enlighet med Kilenthong et als. (2013, s. 44) andra mått i dimensionen. Företaget 

har varit med och utvecklat en ny och innovativ lösning för att fungera i katastrofområden. 

Denna är en form av container för vårdändamål och företaget har varit med och bidragit med 

kompetens gällande ventilationssystem i sterila miljöer. Denna produkt har utvecklats 

tillsammans med en partner och enligt VD är det viktigt att företaget får den uppmärksamhet 

som sådana projekt kan innebära. Projektet belyser företaget och det får därmed betydelse för 

verksamhetens framgång. Detta kan därmed kopplas till vad Kilenthong et al. (2013, s. 44) 

menar att genom att addera innovativa produkter i sitt utbud uppnår företaget framgång. Även 

Collinson (2002, s. 338) menar att detta beteende går att tillskriva EM då hon beskriver att 
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företag i en kontext av relativt kontinuerliga förhållanden syftar till att utforska 

otillfredsställda kundbehov. Det sista måttet i dimensionen kan superföretag 2 också sägas 

uppfylla eftersom att VD beskriver att man har skrivit in i affärs- och handlingsplanen att det 

ska finnas ett innovativt förhållningssätt på företaget. Det ska dock påtalas att detta är en form 

av planerad kreativitet och inte ett bevis i sig på att kreativitet har effekt på de beslut som 

fattas. Det faktum att företaget ändå utnyttjar sin specifika kompetens i utvecklingen av olika 

produkter som exemplet med vårdcontainern vittnar om, innebär dock att man tagit ett 

kreativt marknadsföringsbeslut genom att utnyttja en affärsmöjlighet som ligger utanför 

ramarna för vad man normalt ägnar sig åt i verksamheten.  

4.3.3 "Customer intensity" 

Den tredje dimensionen uppfyller superföretag 2 alla mått i. VD beskriver att de har en 

löpande kontakt med sina beställare med projekten som grundbas och VD beskriver att 

 kommunikationen i projekten kan ligga till grund för marknadsföringsbeslut i företaget. 

Under projektets gång sker löpande och kontinuerlig avstämning med kunden vilket innebär 

att den vardagliga kommunikationen får effekt på vilka marknadsföringsbeslut som företaget 

tar, exempelvis hur de ska ta sig an och lösa olika problem. Gällande det andra måttet 

uppfyller också företaget det genom att det i samband med projekt ställs krav på att företaget 

lyssnar och tar till sig de påpekandena kunderna eventuellt gör. Ett projekt är inte 

förutbestämt i början utan korrigeringar kan hela tiden ske vartefter det fortlöper och i 

slutändan handlar det om att utföra det kunden önskar oavsett om kunden kommer på 

förändringar i efterhand. Gällande förändringar i kundernas förväntningar måste företaget 

uppfylla till exempel olika krav gällande miljö och hållbarhet. Föreslår och erbjuder inte 

företaget produkter och tjänster som är godkända enligt kundens specifika krav riskerar 

kunden att vända sig till någon annan aktör. Företaget tar hänsyn till de olika krav som deras 

kunder har på sig, då de främst har offentligt finansierade kunder är de väl medvetna om att 

de har ett krav att ligga i framkant gällande att beställa produkter och tjänster som uppfyller 

exempelvis stränga miljökrav. Detta påvisar att företaget prioriterar kunden och dennes 

specifika krav och önskemål. Det får helt enkelt en strategisk betydelse för företagets 

verksamhet och framgång. Det förda resonemangen och att företaget uppfyller alla fyra mått 

inom dimensionen visar också att företaget ser relationen till kunden som en två-vägs 

kommunikation vilket Kilenthong et al. (2013, s. 16) menar är en viktigt grundsten inom 

denna dimension.  

4.3.4 "Value creation through relationships and alliances" 

Det första måttet i “value creation through relationships and alliances” kan superföretag 2 

sägas uppfylla. VD pratar om att de tittar på vad deras konkurrenter gör och försöker att göra 

jämförelser med det egna företaget. Han menar att detta är ett led i att hela tiden utveckla sig 

själva och sin egen verksamhet. Gällande huruvida företaget samarbetar och skapar värde 

tillsammans med andra partners i branschen hänvisar vi återigen till vad VD beskrev gällande 

den nyutvecklade containern som används för vårdändamål i katastrofområden. Detta resultat 

av samarbetet visar att företaget utnyttjar sin kunskap till att skapa någonting större då de 

väljer att tillsammans med en annan partner utveckla en innovativ produkt, något som enligt 

Kilenthong et al. (2013, s. 18) är karaktäristiskt för denna dimension. Företaget ger också 
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indikationer på att de inser värdet i vad ett projekt av detta slag kan innebära och skapa för 

värde i reklam och PR sammanhang. Det kan helt enkelt ge ett erkännande och värdefull 

uppmärksamhet åt den specifika kunskap företaget besitter gällande ventilation i sterila 

utrymmen. Det tredje måttet kan vi inte påstå att företaget uppfyller. Enligt VD är företaget 

inte medlemmar i några branschorganisationer och därmed kan det heller inte bekräftas att de 

flesta marknadsföringsbeslut influeras av information som genererats genom utbyte i 

professionella och personliga nätverk. 

4.3.5 "Informal marketing research" 

I den femte dimensionen uppfyller företagets agerande två av tre mått. Det första måttet har vi 

ingen information att kunna säga att de uppfyller, dock kan det andra måttet sägas uppfyllas 

av företaget. Företagets särskilda kompetens gällande ventilation i sterila utrymmen har enligt 

VD utvecklats med bakgrund av att kunderna efterfrågat ventilationsutrustning som uppfyller 

särskilda krav gällande renlighet. Företaget har beslutat att satsa på att erbjuda dessa 

produkter utifrån informationen från kunder om att renlighet i samband med operation och 

dylikt är mycket viktigt. I de fall då renlighet inte uppfylls riskerar det leda till stora kostnader 

och framförallt risker för patienthälsan.  Detta påvisar sammantaget att företaget tagit ett 

marknadsföringsbeslut att satsa på att erbjuda särskild ventilationsutrustning utifrån den 

feedback kunderna har gett om att produkterna och systemen bör bli bättre och bättre gällande 

renlighet. Detta tyder på att kulturen i företaget är kundorienterad och således mer lik en 

traditionell syn på marknadsföring så som den är beskriven i tabell 1. Det sista måttet kan vi 

se tendenser till att de uppfyller genom att VD uttrycker att de försöker vara realistiska och 

jordnära i sitt budgeteringsarbete. VD uttrycker också att de avsätter pengar till 

uppdragsledarutbildningar eftersom de känner att detta är nödvändigt för företaget. Detta är 

ytterligare tecken på att VD litar på sin känsla gällande beslut gällande företagets 

marknadsföring.  

4.3.6 "Market immersion" 

VD uttrycker att deras kunder ofta har specifika krav på hur utformningen av till exempel en 

byggnad ska se ut. Därför menar VD att företaget måste anpassa och uppdatera sitt utbud efter 

kundernas önskemål. Detta tyder på att det är efterfrågan hos kunderna som styr vilka 

produkter och tjänster som introduceras, helt i enlighet med Kilenthong et als. (2013, s. 44) 

första mått i “market immersion” dimensionen. Även när det kommer nya krav på marknaden 

kan företaget enligt VD få introducera nya produkter, detta kan enligt VD ske på 

rekommendationer från deras leverantörer. Bland annat på vissa skolor i Stockholm har detta 

getts uttryck för då VD beskriver att vissa material var tvunget att användas för att uppnå 

byggnationens mål med att skapa ett hållbart samhälle. Således uppfyller företaget även det 

andra måttet i dimensionen. VD gav i samband med intervju uttryck för att erfarenhet är 

viktigt i samband med beslutsfattande inom marknadsföring. Företaget arbetar schemalagt 

med erfarenhetsåterföring för att ta tillvara och sprida erfarenheter och kunskap inom 

företaget. Företaget anordnar också utbildningssammankomster där man bjuder in branschfolk 

för att utbyta kunskap och erfarenheter. Det visar att erfarenhet är en viktig del av företagets 

verksamhet. Utbildning sker både internt i företaget där man bjuder in föreläsare men också 

på central nivå uppe i koncernen där man anordnar gemensamma uppdragsledarutbildningar 
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 för att samtliga uppdragsledare ska få ta del av den samlade erfarenhet som finns. Därför kan 

också sägas att företaget uppfyller det tredje måttet i dimensionen (Kilenthong et al. 2013, s. 

44). 

4.4 Superföretag 3 

Vi intervjuade regionchefen på en el-konsult firma i Eskilstuna som blivit titulerade med att 

vara ett superföretag år 2013 av Veckans Affärer. Företaget, som grundades år 1921, är del av 

en större koncern och regionchefen beskrev att de är verksamma i byggbranschen som 

installationskonsulter och att de främsta kunderna är stora aktörer med god betalningsförmåga 

och ständigt pågående projekt. Vissa av kunderna är landsting som har pågående om- och 

nybyggnationer samt kommun och andra offentliga myndigheter. Regionchefen påpekade att 

han själv hade god insikt och förståelse i kundens miljö då han varit verksam inom 

landstinget. Det viktiga för kunden är att leverans sker i tid och utan problem i synnerhet 

eftersom det rör sig om stora beställare med många projekt löpande parallellt med varandra. 

 

“Det viktigaste för kunden är alltså att det flyter på, leverans klockan ett på en fredag 

är ett och inte två… för har man varit i den organisationen som jag har varit i då förstår man 

att det är mycket projekt som ligger på varje handläggare.” 

 

Regionchef påpekade även att gällande förvärv av nya kunder är offentlig upphandling ett 

hjälpmedel då branschen bygger mycket på förtroende. Det är inte så att man kan åka ut och 

försöka sälja in företaget hur som helst. Att vinna upphandlingar är ett sätt att erhålla nya 

kunder och uppdrag, utan ramavtal blir man lätt utanför då dessa reglerar vem som tilldelas 

jobben och löper under en längre tid, vanligtvis under ett antal år. Vidare är nätverkande 

viktigt och att göra ett bra jobb kan leda till fler uppdrag. 

 

“Jag blev förvånad över hur mycket man pratar med varandra, man träffas och det är 

konferens och grejer och man pratar mycket om vad man tycker om olika konsulter och hur 

de skött sig i samband med olika projekt. Det är det ryktet vi lever på för att ligger vi bra till i 

ett landsting då träffas dom kanske vid en konferens och då kan vi göra reklam utan att göra 

reklam.” 

 

Regionchefen tydliggjorde senare hur han ser på konsultrollen, som konsult anser han att man 

är rådgivare åt kunden och konkurrerar med sin kompetens inom sitt område. Företaget 

känner sig hemma i en viss del av branschen och i de fall ett uppdrag ligger utanför 

kärnverksamheten då avstår man hellre att lämna pris. Detta på grund av risken att man inte 

har rätt kompetens att utföra uppdraget på ett korrekt önskvärt vis. 

 

“För mig känns det jättefrämmande att rita gatubelysning i en stad, det är inte min 

grej och jag vet inte hur det skulle bli heller…” 

Nedan följer en tabell där intervjun med regionchefen har använts för att tolka superföretagets 

tillämpning av EM.  
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Dimension Mått Citat Uppfyllelse 

Growth Orientation 1. Long-term growth is more 

important than immediate 

profit. 

2. Our primary objective is 

to grow the business. 

3. We try to expand our 

present customer base 

aggressively.  

1. "Så 2008 hade vi till och med tagit hela LOKUM och 

Kalmar läns landsting och vi var på väg uppåt Göteborg 

och skulle starta kontor men så kom den här 

finanskrisen och då lugnade vi ner oss lite för då 

lugnade ju offentlig sida ner sig också. Så vi försöker 

och hålla och sköta de kunder vi har..." 

2. "Så vi håller oss lite där vi finns." 

3. "Vi är ju rådgivare, där vi ska finnas är ju hos dom 

återkommande beställarna som har projekt hela tiden. 

Vi kallar det för flergångskunder och engångskunder 

vilka vi försöker undvika de senare." 

Ja 

 

 

 

 

 

Nej 

 

Nej 

Opportunity 

Orientation 

1. We constantly look for 

new business 

opportunities. 

2. Our marketing efforts lead 

customers, rather than 

respond to them.  

3. Adding innovative 

products or services is 

important to our success. 

1. 4. Creativity stimulates 

good marketing decisions.  

1. "Då lägger vi in den hos dom här sökföretagen och då 

får vi ut allt som händer i hela Europa och Sverige på 

upphandlingssidan på offentlig sida." 

2. "Ja det är det här med energibesparing det kan vara att 

man försöker övertyga kunden om närvarostyrning 

alltså att det finns produkter framme och då hamnar vi 

ibland i såna lägen att vi hjälper tillverkare att ställa 

krav och tala om för kunden vad det är för något och 

varför den bör välja vissa produkter." 

3. "Och skrivit in LED armaturer så det går från glödlampa 

till lysrör och nu är vi inne på LED. Så sådana trender 

kan man säga påverkar oss. Sen försöker vi och skapa 

trender också  lite grann." 

4. - 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

 

 

 

Ja 

 

 

 

Nej 

Customer Intensity 1. Most of our marketing 

decisions are based on 

what we learn from day-

to-day customer contact. 

2. Our customers require us 

to be very flexible and 

adapt to their special 

requirements. 

3. Everyone in this firm 

1. "Vi har egenkontroll och kunden har ju en om man 

säger projekteringsledning och projektledning, det är ju 

kunden. De har alltid de här stora punkterna typ 

ekonomi och tid. Projekteringsledning är mer detaljerat 

även om kunden kanske sitter med och lyssnar men då 

berör det till exempel ändringar då." 

2. "Ja och då har vi vissa krav som vi måste uppfylla då." 

3. "Så de vi gör är, den förändring vi kan göra är billig och 

den tar kanske en halvtimme mot vad förändringen blir i 

Ja 

 

 

 

 

 

Ja 

 

Ja 
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makes customers a top 

priority. 

4. We adjust quickly to meet 

changing customer 

expectations.  

ett senare skede." 

4. "Som brandlarm till exempel när jag började behövde 

man inte vara certifierad konstruktör för brandlarm, det 

måste man vara sedan en 10 år tillbaks och då är man 

utbildad enligt branschorganisationens regler det är inga 

myndighetskrav men för att anläggningen ska få ett visst 

godkännande så krävs det ju då att konstruktörerna är 

certifierade." 

 

 

 

Ja 

 

 

  

Value Creation 

through Relationships 

and Alliances 

1. We learn from our 

competitors. 

2. We use our key industry 

friends and partners 

extensively to help us 

develop and market our 

products and services. 

3. Most of our marketing 

decisions are based on 

exchanging information 

with those in our personal 

and professional 

networks.  

1. "Så det gör vi ibland annars tittar vi inte så mycket. Det 

är ganska skottsäkra väggar så det går inte att titta så 

mycket. Men just att få en annan konsults handling 

framför sig tycker jag är intressant och då tittar vi både 

på dom som jobbar direkt mot entreprenörer för vi 

besiktar ju och är ute och då får vi kontakt med andra 

handlingar som vi inte har gjort och då kan vi titta på de 

och jämföra hur kunde de göra de här jobbet som vi 

förlorade och de var dessutom billigare. Då kan vi titta 

hur de gjorde och jämföra med oss hur vi hade tänkt." 

2. "Detta lyssnar ju våra leverantörer på som då kanske 

börjar utveckla mer energieffektiva produkter och då 

kommer sådana här som jag nämnde närvarostyrda 

sensorer då." 

3. "Därför sitter jag med i AMA grupp och byggtjänst och 

har Energimyndigheten någonting så försöker vi vara 

nära och ute och lyssna på seminarier för att höra det 

senaste. Vi vill ju aldrig behöva säga att det där har vi 

ingen aning om i samband med att vi har möte med 

kund." 

Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 

 

 

 

Ja 

 

 

 

Informal Marketing 

Research 

1. Introducing new products 

and services usually 

involves little formal 

marketing research and 

analyzises. 

2. Our marketing decisions 

are based more on 

1. - 

2. "Vi måste ha el, hissar och annat. Sen börjar ritningen 

skaka lite till och sen lugnar de ner sig och då kan vi 

börja titta igen på teknikval och så och då kallas det 

nollritning. Det är med andra ord en process från idé att 

någon vill bygga något till när det är klart. Man kan inte 

säga senare att nu ska vi ha in mer el här så därför 

Nej 

 

Ja 
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informal customer 

feedback than on formal 

market research. 

3. It is important to rely on 

gut feeling when making 

marketing decisions. 

jobbar vi med rutiner och grindar som passeras och 

stängs bakom vartefter vi förankrar det med kunder 

också, viktigt, viktigt…." 

3. -  

 

 

 

Nej 

Market Immersion 1. Customer demand is 

usually the reason we 

introduce a new product 

and/or service. 

2. We usually introduce new 

products and services 

based on the 

recommendations of our 

suppliers. 

3. We rely heavily on 

experience when making 

marketing decisions.  

1. "Så det jobbar vi mycket med det är trender och nu är 

trenden att gå över på LED belysning på vår sida så det 

är mycket nu vi har hållit på i ett år nu och skrivit in 

LED armaturer så det går från glödlampa till lysrör och 

nu är vi inne på LED." 

2. "För i början är ofta sådant mycket dyrt och då vill ju 

inte entreprenörer jobba med dem men när vi har våra 

slutkunder och vi skriver in sådana produkter ja, då 

kommer marknaden igång och då sjunker priserna vi 

jobbar ju med halogenfria plaster och sådant till 

exempel." 

3. "Om jag behöver gå ut och ha kunder till exempel på 

lägenhetssidan då känner inte jag mig hemma och inte 

dom heller." 

Ja 

 

 

 

 

Ja 

 

 

 

 

 

Ja 

Effectuation 1. We base our  marketing 

decisions on affordable  

loss or acceptable risk. 

2. We base our  decisions on 

contingencies. 

3. Our means help us  

choose between  possible 

outcomes/effects. 

1. "Men alltså såna marknadsindelningar att vi ska rita hus 

och vi ska ha kvalificerade beställare som har pengar." 

2. "Men det har ju gått ner så dom bryr man sig inte om så 

mycket utan man satsar på det som är." 

3. "Affärsplanen säger ju vad man ska lägga krutet på." 

Nej 

 

Nej 

 

Nej 

Tabell 5: Superföretag 3
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4.4.1 "Growth orientation" 

Regionchefen berättar att i och med finanskrisen så var de tvungna att avbryta sin expansion 

som innebar att de skulle etablera kontor i Göteborg. Regionchefen menade att även om de 

hade vissa uppdrag för stunden så kanske det inte skulle räckt och vara hållbart långsiktigt 

sett. Därför valde man att avvakta eftersom att man inte riktigt visste hur allvarlig krisen 

skulle bli. Vidare beskriver han att företaget agerar långsiktigt, vilket företagsfilosofin som 

bygger på delägarskap och engagemang vittnar om. Vidare beskriver regionchefen att på den 

lokala marknaden visade de intresse för och lämnade anbud på ett uppdrag som senare visade 

sig gå för halva priset. Detta menar regionchefen inte är intressant då de måste överleva i 

längden och få täckning för sina kostnader. Möjligen hade jobbet kunna leda till nya jobb och 

en viss vinst men risken med att lämna ett för lågt anbud är enligt regionchefen att man då 

måste begära tilläggsbetalning i efterhand för ökade kostnader, detta kan irritera kunden och 

därmed skada företagets rykte. Detta stämmer väl överrens med Kilenthong et als (2013, s. 

44) första mått i dimensionen för "growth orientation". Gällande det andra måttet kan 

företaget inte sägas stämma överrens med det då regionchefen tydligt förkunnade att företaget 

inte ger sig in på jobb som ligger utanför deras sedvanliga kärnverksamhet där de anser sig 

inneha erforderlig kompetens. Regionchefen menade att vissa arbeten är man helt enkelt inte 

intresserade av då det antingen inte finns tillräckligt med pengar i dessa projekt eller att de 

anser sig sakna erfarenhet av att jobba med vissa byggnationer trots att de har kompetensen 

gällande just elinstallationen. Regionchefen menar också att de strävar efter återkommande 

affärer med kunderna. De delar upp kunderna i flergångskunder och engångskunder och den 

senare typen försöker man helst undvika. Detta tyder på att de inte kan sägas stämma överrens 

med det sista måttet i Kilenthong et als (2013, s. 44) dimension. Dock kan sägas att 

beskrivningen av de återkommande kundernas betydelse för verksamheten kan sägas stämma 

överrens med Kilenthong et als. (2013, s. 13) definition av dimensionen. 

4.4.2 "Opportunity orientation" 

Gällande det första måttet i den andra dimensionen så kan det sägas att företaget uppfyller det. 

Regionchefen beskriver att de har en ständig överblick på nya offentliga uppdrag som 

uppkommer i Sverige och Europa då de prenumererar på en tjänst som berättar när det finns 

aktuella upphandlingar. Det påvisar att företaget är aktivt och söker efter nya uppdrag. 

Gällande det andra måttet så kan företaget sägas uppfylla det med tanke på att de ibland 

försöker övertyga kunden att välja vissa produkter, exempelvis berättade regionchefen om att 

det kan handla om närvarostyrd belysning. Företaget tar då aktivt rollen som den ledande och 

den som påtalar fördelarna med vissa produkter. I och med detta kan deras 

marknadsföringsbeslut sägas leda kunderna vilket är i enlighet med vad Kilenhtong et al. 

(2013, s. 44) beskriver. Gällande det tredje måttet kan vi också där  konstatera att företaget 

uppfyller det. Enligt regionchefen kommer det nya produkter på marknaden, som exempel 

nämner han LED armaturer. Dessa produkter uppfyller ofta strängare miljökrav som kunden 

är ute efter och det krävs då av företaget att man både har en viss kunskap om vad som är bra 

för kunden samt att man ritar in dessa produkter för att kunden ska få det som denne kräver 

och har behov av. Således kan det  också sägas att nya och innovativa produkter är viktigt för 

att företaget ska hänga med i branschen och att de har färska och uppdaterade lösningar på 
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nya problem. Vad gäller det fjärde måttet i dimensionen har vi inte hittat något i 

regionchefens berättelse som tyder på att kreativitet skulle leda till bra marknadsföringsbeslut 

och därför kan vi inte säga att företaget stämmer överrens med Kilenthong et als. (2013, s. 44) 

mått.  

4.4.3 "Customer intensity" 

Det första måttet i “customer intensity” dimensionen kan företaget sägas stämma överrens 

med. Regionchefen beskriver att det är en kontinuerlig kontakt med kunderna via mejl och 

möten där nya saker diskuteras och bestäms. Vidare menar han att nya saker kan komma upp 

som företaget tar till sig i sina marknadsföringsbeslut. Företaget arbetar främst med sina 

kunder och uppdrag i projektform och denna arbetsform har ett naturligt innehåll av 

kontinuerlig och löpande interaktion mellan kund och beställare. Detta ser vi som tydliga 

tecken på att företaget uppfyller måttet. Det andra måttet kan vi också bekräfta att företaget 

enligt vår uppfattning uppfyller. Regionchefen menade att kunderna ställer krav på företaget, 

kanske främst i form av exakta leveranstider då kunderna har många olika projekt löpande 

parallellt. Dessutom har kunderna inte sällan krav på företaget gällande miljöaspekter. Den 

tekniska utrustningen och kapaciteten är också krävande i form av att företaget måste ha rätt 

datorutrustning och program så de är uppdaterade gällande de avseendena. Dessa krav gör att 

företaget stämmer in på beskrivningen som Kilenthong et al. (2013, s. 44) ger. Avseende det 

tredje måttet ger regionchefen uttryck för att de ser kunden som en viktig prioritet. Ett konkret 

exempel är att företaget inser hur de genom att vara noggranna i sitt arbete kan förenkla och 

underlätta arbetet för deras kunder genom att granska en extra gång om ritningarna 

överensstämmer med kundens önskemål och beställning. Regionchefen menar att om de 

avsätter en halvtimme för att granska att ritningen stämmer kan kunden slippa problem som är 

betydligt mer kostsamma än den ansträngning som görs från start, kunderna ska enligt utsaga 

få så fina handlingar som möjligt. Regionchefen vet att på bygget är det viktigt att saker och 

ting stämmer annars riskerar det få stora konsekvenser och ett litet problem i grunden växer 

därmed och får större proportioner. Vidare beskriver regionchefen att företaget lever av deras 

kunder och att det därför blir viktigt att visa ett stort intresse och engagemang i relationen. 

Gällande det fjärde måttet menar vi att företaget uppfyller det då regionchefen berättade om 

att de till exempel utbildar sig och certifierar sig för att uppfylla senaste branschkrav, detta 

kan gälla brandlarm som regionchefen tog som exempel. Kunderna kräver att företaget följer 

de branschrekommendationer som finns gällande till exempel elsäkerhet eller brandsäkerhet. 

Dessa är inte alltid lagstadgade krav som brandlarmscertifieringen exemplifierar. 

Rekommendationerna blir dock praxis och företaget ser till att uppfylla de förväntningar som 

kunderna har på företaget. Således uppfyller de också Kilenthong et als. (2013, s. 44) 

beskrivning av det sista måttet i dimensionen.  

4.4.4 "Value creation through relationships and alliances" 

Regionchefen menar att de tittar på sina konkurrenter när det är möjligt för att jämföra sig 

med dem. Han menar att det ofta är skottsäkra väggar och att det kan vara svårt att få tillgång 

till uppgifter att jämföra sig med, men att det vid offentliga upphandlingar är lättare och att de 

då går in och ser deras anbud. Detta stämmer överrens med det första måttet i Kilenthong et 

als. (2013, s. 44) dimension “value creation through relationships and alliances”. Regionchef 
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beskriver att det ofta kommer krav från deras leverantörer att utveckla till exempelvis mer 

energieffektiva produkter, vilket de lyssnar till. Därför kan företaget sägas uppfylla det andra 

måttet i dimensionen. De marknadsföringsbeslut som företaget tar, tas ofta utifrån information 

som erhållits i utbyte med det professionella nätverket. Regionchefen gav som exempel att 

han själv sitter i olika branschorganisationer och därigenom tar del av en hel del nyheter och 

annan nyttig information som han har nytta av i sin roll som regionchef på företaget. 

Regionchefen gav vidare exempel på att medarbetarna på företaget försöker vara med om det 

arrangeras några seminarier som man tycker är värdefulla att gå på om de har anknytning till 

branschen eller den verksamhet man bedriver. Detta tyder på att företaget tar beslut utifrån 

vad som beskrivs enligt Kilenthong et als. (2013, s. 44) tredje mått i dimensionen.    

4.4.5 "Informal marketing research" 

Det första måttet i den femte dimensionen "informal marketing research" har vi inte sett några 

tecken på att företaget uppfyller och därför kan vi inte säga att de gör det. Det andra måttet 

sägs företaget uppfylla då regionchefen beskriver att de hela tiden måste förankra sina beslut 

gentemot kunden. Detta sker i form av en vardaglig och enkel avstämning samt frekvent 

under projektets löptid. Att arbeta i projekt innebär att många beslut måste tas i efterhand och 

det innebär att företaget arbetar i enlighet med vad som beskrivs i måttet. Gällande det tredje 

måttet kan vi inte säga att företaget överensstämmer med beskrivningen.  

4.4.6 "Market immersion" 

Regionchefen berättar att de försöker att följa olika trender på marknaden. Den senaste har 

handlat om att byta ut vanlig belysning till LED belysning. Genom  detta resonemang kan vi 

se att företaget uppfyller det första måttet i dimensionen “market immersion” (2013, s. 44) 

eftersom att det troligtvis var kundefterfrågan som manade på LED trenden. Även det andra 

måttet i dimensionen är någonting som företaget kan sägas uppfylla då regionchef menar att 

leverantörerna ofta vill introducera nya produkter som i början är dyra på marknaden, och att 

man tar beslut att gå in och prata med sina kunder om fördelarna med de nya produkterna. 

Detta var bland annat fallet när de halogenfria plasterna började att dyka upp. Regionchefen 

menar att om de skriver in dessa produkter i projektplanen så kommer kunden att se 

fördelarna. Även det tredje måttet i dimensionen sägs företaget uppfylla. Regionchef pratar 

om att den egna erfarenheten och kunskapen som finns i företaget är viktigt. Han berättar att 

de inte vill gå in och arbeta med projekt som inte är i linje med vad de tidigare har gjort 

eftersom att företaget inte skulle känna sig hemma med projektet då och att det skulle 

överföras på kunden. Således går det att säga att företaget uppfyller Kilenthong et als. (2013, 

s. 44) alla tre mått i dimensionen.  

4.5 Gasell företaget 

Vi intervjuade VD och grundare för ett byggföretag som främst sysslar med fasadrenovering 

och ett företag som ägnar sig åt uthyrning av byggställningar i Eskilstuna, som utnämnts av 

Dagens Industri till ett gasellföretag. Företaget uppstod genom att VD hade en mängd 

förfrågningar om jobb utanför sin anställning som fick honom i tankarna att starta eget.  

 

    “Jag förvandlade förfrågningarna till dagsjobb kan man säga och sen rullade det bara på, 

men man velade säkert i två år innan man vågade och så. Det är ju ett ganska stort kliv…” 



55 
 

 

Företaget ägnar sig mycket åt renoveringar av kyrkor åt församlingar vilka ställer speciella 

krav, i dessa fall är de totalentreprenörer som anlitar underleverantörer för vissa tjänster som 

kräver kompetens och som inte finns inom de egna bolagen. VD menade att de kan lösa de 

flesta uppdrag och förfrågningar som gäller byggnation eftersom de besitter kompetent 

personal inom flertalet olika områden. Under åren som totalentreprenörer har de även byggt 

upp ett nätverk av kompetenta och pålitliga yrkesfolk de kan anlita.  

 

“Det finns fördelar i form av att du är mer flexibel, det är dock svårare att hitta bra 

underentreprenörer men har man hållit på i 10 år som vi så har man byggt upp en bra bank 

som man gärna vill jobba med.” 

 

Företaget är i en expansiv fas och har fått många jobb centralt via olika byggherrar. VD menar 

att detta har möjliggjort att vi får uppmärksamhet och det ger effekt. Vid de olika pågående 

jobben sätter man upp plakat och gör reklam vilket leder till nya jobb, att synas är viktigt men 

det bör vara på rätt sätt och i rätt sammanhang.  

 

“Ja att ha mycket jobb, att synas genom det då, det är bästa marknadsföringen.” 

 

VD påpekar att från början var all verksamhet samlad i ett bolag och verksamheten bestod till 

stor del av enbart fasadrenoveringar. Efter en tid utvecklades verksamheten då VD såg ett 

behov av att hyra ut de för verksamheten egna hyrställningarna till andra, detta utvecklades 

och ledde till att ett nytt separat bolag bildades. VD berättare vidare om den senaste 

satsningen, ett kontorshotell på 900 kvadratmeter som byggts under fjolåret. Detta beskriver 

han som en kul grej han utvecklade med bakgrund av att han tror det finns ett behov.  

 

“Jag är ju lite så här en doer så då kör jag ju bara helt enkelt, typ det där såg häftigt ut ja 

men vi kör, oj det där kan bli bra…!” 

Nedan följer en tabell där intervjun med VD har använts för att tolka gasellföretagets 

tillämpning av EM 
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Dimension Mått Citat Uppfyllelse 

Growth Orientation 1. Long-term growth is more 

important than immediate 

profit. 

2. Our primary objective is 

to grow the business. 

3. We try to expand our 

present customer base 

aggressively.  

1. "Ja men det är ju långsiktighet och hållbarhet jag strävar 

efter." 

2. "Men inom 3-4 år har vi sagt att det ska omsätta 10 

miljoner ungefär." 

3. "Ja det går mest till genom mun mot mun metoden samt 

att när vi har mycket jobb så sätter vi upp mycket 

banderoller på ställningar och det ger mycket. Speciellt 

på hyrställning som är nytt, när folk märker att vi är här 

och där då får vi mer jobb." 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

Opportunity 

Orientation 

1. We constantly look for 

new business 

opportunities. 

2. Our marketing efforts lead 

customers, rather than 

respond to them.  

3. Adding innovative 

products or services is 

important to our success. 

4. Creativity stimulates good 

marketing decisions.  

1. "Eftersom vi oftast är totalare också så kan vi lösa allt 

inom byggbranschen…" 

2. "Ja det är nog vi för vi påtalar ju vad vi ser alltid till 

exempel att här tycker jag ni ska byta bruk till exempel 

för vi har sett det här och det här och sen tittar dom och 

antingen säger de ja eller nej då." 

3. - 

4. "Jag är ju lite så här en doer så då kör jag ju bara helt 

enkelt." 

Ja 

 

Ja 

 

 

 

Nej 

 

Ja 

Customer Intensity 1. Most of our marketing 

decisions are based on 

what we learn from day-

to-day customer contact. 

2. Our customers require us 

to be very flexible and 

adapt to their special 

requirements. 

3. Everyone in this firm 

makes customers a top 

priority. 

4. We adjust quickly to meet 

changing customer 

expectations.  

1. "Ja ja har ju lärt mig på något sätt att ta in information. 

Man har ju hållt på i 10 år och visste att man hade 

kunder och sen har det ju ökats på." 

2. "Vi försöker lösa det, vi har mycket medarbetare 

som hjälper oss alltifrån plåtslagare till målare till 

grävmaskinister." 
3. - 

4. "Ja vi försöker gå lite utbildningar till exempel 

arbetsmiljö, ställningsbyggnationer, entreprenadjuridik 

och gubbarna går ju liftutbildning och sånt då. Så det är 

viktigt…" 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

 Nej 

 

Ja 
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Value Creation 

through Relationships 

and Alliances 

1. We learn from our 

competitors. 

2. We use our key industry 

friends and partners 

extensively to help us 

develop and market our 

products and services. 

3. Most of our marketing 

decisions are based on 

exchanging information 

with those in our personal 

and professional 

networks.  

1. " Ja de händer ju att vi tittar på felena hos våra 

konkurrenter." 

2. "Vi försöker lösa det, vi har mycket medarbetare som 

hjälper oss alltifrån plåtslagare till målare till 

grävmaskinister." 

3. "Folk ringde mig hela tiden kors och tvärs så jag kunde 

ju liksom jobba dygnet runt om jag ville och då tänkte 

jag att äh jag måste prova dra igång eget så då gjorde jag 

det." 

Ja 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

 

Informal Marketing 

Research 

1. Introducing new products 

and services usually 

involves little formal 

marketing research and 

analyzises. 

2. Our marketing decisions 

are based more on 

informal customer 

feedback than on formal 

market research. 

3. It is important to rely on 

gut feeling when making 

marketing decisions. 

1. - 

2. "Det är både och faktiskt. Har man hållt på mycket med 

kyrkor och så då ändras det mycket hela tiden och man 

har en öppen dialog." 

3. "Det är väl det som är en svaghet kanske att jag kör 

mest. Så att det är kul med nya utmaningar." 

Nej 

 

Ja 

 

Ja 

Market Immersion 1. Customer demand is 

usually the reason we 

introduce a new product 

and/or service. 

2. We usually introduce new 

products and services 

based on the 

recommendations of our 

suppliers. 

1. - 

2. - 

3. "Jo men då får jag göra handling själv då och sen lämnar 

ju jag till ja beställaren och säger att så här tycker jag vi 

ska göra, det gäller ju dom som inte har så bra 

erfarenhet kanske." 

Nej 

Nej 

 

Ja 



58 
 

3. We rely heavily on 

experience when making 

marketing decisions.  

Effectuation 1. We base our  marketing 

decisions on affordable  

loss or acceptable risk. 

2. We base our  decisions on 

contingencies. 

3. Our means help us  

choose between  possible 

outcomes/effects. 

1. - 

2. "Ja man köpte till sig själv sen hyrde man ut lite till 

kompisar och så och sen vart de mer och mer." 

3. "Ja så det är ju egentligen tre bolag nu. Det blir väl en 

avknoppning på det här sen då, ett fastighetsbolag då." 

Nej 

 

Ja 

 

Ja 

Tabell 6: Gasell företaget 

 

 



59 
 

4.5.1 "Growth orientation" 

VD ger förhållandevis klara och konkreta besked gällande vad han vill med företaget och 

berättar vidare att hans idéer till stor del utgör de mål och ambitioner som företaget strävar 

efter att uppnå. Det VD delgav oss i samband med intervjun var att han bedriver 

verksamheten utifrån ett långsiktigt perspektiv. Han berättade vidare att han ville skapa ett 

hållbart och stabilt företag. Vad respondenten ger uttryck för när han säger det är att företaget 

agerar och strävar efter långsiktighet vilket är i enlighet med Kilenthong et als. (2013, s. 44) 

första mått inom dimensionen “growth orientation”. VD uttrycker att det långsiktiga 

perspektivet är överordnat ett kortsiktigt kan förtaget sägas stämma in på måttet. Gällande det 

andra måttet inom dimensionen kan vi se att respondenten har en tydlig ambition gällande 

företagets expansion och tillväxt. Respondenten gav uttryck för att det primära målet med 

verksamheten är att växa till en viss nivå gällande omsättning, och således anser vi att 

företaget stämmer väl överens med Kilenthong et als. (2013, s. 44) andra mått inom 

dimensionen. VD berättar vidare om företagets arbete och syn på att förvärva nya kunder. VD 

menar att de försöker synas så mycket som möjligt och att den främsta platsen att synas på är 

just i samband med att man utför ett jobb. Strategiskt viktiga platser som exempelvis större 

byggnationer som drar till sig uppmärksamhet ger en större möjlighet att exponera sig och ska 

enligt VD utnyttjas. Detta menar VD är ett effektivt sätt att marknadsföra sig genom och de 

märker tydligt hur det ger resultat i form av tillströmning av nya uppdrag. Detta 

tillvägagångssätt säger VD är särskilt gynnsamt i samband med att man marknadsför den 

färska sidoverksamheten. VD beskriver att när företaget utför en fasadrenovering passar de på 

att marknadsföra övrig verksamhet, såsom uthyrning av byggställningar, vilket lätt kan 

relateras och behövas i samband med fasadrenovering. Vidare beskriver VD hur de försöker 

skaffa nya uppdrag genom mun-till-mun metoden då hantverkare ofta samtalar med varandra 

gällande olika uppdrag. VD:s utsagor om hur företaget arbetar ger tillräcklig information för 

att kunna fastställa att de aktivt försöker utöka sin kundbas genom att synas på strategiska 

platser samt bli omtalade av yrkesmän i branschen. Företaget kan därmed sägas stämma 

överens med vad Kilenthong et al. (2013, s. 44) beskriver i det tredje måttet inom 

dimensionen.  

4.5.2 "Opportunity orientation" 

I den andra dimensionen “opportunity orientation” gav VD uttryck för att det inom företaget 

är intresserade av alla uppdrag som ligger inom ramen för bygg. Företaget anser sig kunna 

lösa det mesta rörande byggnationer genom att de under årens lopp byggt upp ett kontaktnät 

med olika hantverkare som representerar olika yrkesområden. VD menar att eftersom de ofta 

håller i totalentreprenader har de möjlighet att anlita den kompetens som behövs för olika 

uppdrag inom byggbranschen. Det VD ger uttryck för är att man inte är främmande för olika 

uppdrag så länge det har någonting med bygg att göra, vilket syns då de åtar sig olika 

uppdrag, alltifrån totalrenovering av kyrkor till fasadrenoveringar av bostadshus. VD ger 

därmed uttryck för viljan att utnyttja både den samlade kompetens som finns inom bolaget 

samt den kompetens som underleverantörerna besitter till att ta sig an nya uppdrag. Företagets 

utveckling mot nya sidoverksamheter såsom uthyrning av byggnadsställningar och 

kontorshotell ger också indikationer på att man försöker se nya affärsmöjligheter och uppnå 
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synergieffekter mellan de olika verksamhetsområdena. Det kan exempelvis tänkas att 

företaget har en större kompetens och bättre förutsättning än många andra företag att äga och 

förvalta fastigheter då de verkar i en bransch som handlar om ny- och ombyggnationer samt 

renovering av fasader. Sammantaget ser vi detta som ett tecken på att man i företaget försöker 

se och vara öppen för att exploatera nya affärsmöjligheter, vilket innebär att de kan sägas 

stämma in på Kilenthong et als. (2013, s. 44) första mått inom dimensionen. I det andra måttet 

som berör huruvida marknadsföringsbesluten kan sägas vara proaktiva snarare än reaktiva 

gentemot kunderna har vi sett att företaget ofta ser sig som rådgivare i samband med att de 

utför ett uppdrag. VD ger konkreta exempel på det när han säger att de i samband med 

utförandet av uppdraget ofta väljer att påtala eventuella behov av andra reparationer och 

liknande. De flesta kunder har inte kompetensen att själva kunna beskriva vad de vill ha och 

är i behov av. VD ger uttryck för att det är dem som besitter kompetensen och därför väljer 

dem alltid att påtala vad de ser för att kunden sedan ska få ta ställning till om någonting mer 

eventuellt bör göras. Detta ser vi som en indikation på att företaget tar marknadsföringsbeslut 

som är proaktiva i den meningen att de kan leda till att företaget får nya uppdrag. Denna form 

av proaktiva marknadsföringsbeslut kan vidare möjligen främja företagets bild av att man 

besitter kompetens vilket kunden kan se som tryggt och förtroendeingivande. På detta sätt kan 

företagets marknadsföringsbeslut också i vissa fall sägas leda kunden och fungera rådgivande. 

Detta anser vi gör att företaget kan sägas stämma överens med Kilenthong et als. (2013, s. 44) 

beskrivning av det andra måttet. Gällande det tredje måttet har vi inte observerat några 

tendenser till att företaget skulle agera utifrån vad som beskrivs. I samband med det sista 

måttet gav VD konkret uttryck för att han själv betraktar sig som en person som gör 

verklighet av de idéer han får. VD uttrycker det själv som att han är en “doer” som ser 

möjligheter att exploatera. Det faktum att de olika sidoverksamheterna utvecklats såsom 

kontorshotellet och uthyrning av byggställningarna menar han till stor del beror på hans 

förmåga att förverkliga en tanke eller en idé om att “det här kan bli bra”. Vi menar därför att 

det kan sägas att VD har en kreativ förmåga att utveckla dessa tankar och idéer till en lönsam 

verksamhet. Eftersom VD som person har en stor inverkan på hur företaget bedrivs kan det 

därför sägas att VD:s kreativa förmåga ligger till grund för en del marknadsföringsbeslut. Vad 

som också framkom under intervjun var att VD samtidigt som han ansåg sig vara en kreativ 

affärsutvecklare ibland kanske tog beslut utan någon större eftertanke och beräkning av 

eventuella risker. VD ger under hela intervjun ett påtagligt intryck av att det både har “blivit 

som det har blivit” och att en del av resultaten var i enlighet med en tänkt tanke om vad han 

från början ville åstadkomma. Denna kombination av framväxande strategiska tänkande 

såsom att successivt erövra en större del av hemmamarknaden samt spontana och ibland 

slumpartade handling vilket byggnationen av kontorshotellet utgör ett konkret exempel på är 

intressant. Vi menar hursomhelst att VD:s kreativitet färgar företaget och kan sägas ligga till 

grund för marknadsföringsbeslutbesluten. Därigenom är företagets agerande 

överensstämmande med beskrivningen i Kilenthong et als. (2013, s. 44) fjärde mått inom 

dimensionen.  

4.5.3 "Customer intensity" 

I den tredje dimensionen “customer intensity” kan vi säga att företaget uppfyller tre av fyra 

mått. Gällande det första måttet gav VD uttryck för att de flesta av de marknadsföringsbeslut 
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som tas, till exempel gällande hur olika uppdrag ska utföras eller vad som behöver göras, sker 

utifrån kontinuerlig kontakt med kunderna. Eftersom pågående uppdrag och projekt innebär 

att kunden och företaget möts i samband med byggmöten tas många beslut därigenom också 

utifrån vardagliga påpekanden från kunden. Det är företaget som ska utföra tjänsten i enlighet 

med vad kunden önskar och därför blir kommunikationen mellan kunden och företaget 

omfattande under projektet. Företagets utveckling mot nya verksamhetsområden kan också 

sägas innebära att de tar beslut utifrån den vardagliga kontakt de har med kunder. VD ger 

konkret exempel på detta i samband med att han berättar hur verksamheten med uthyrning av 

byggställningar uppkom. Han identifierade behovet utifrån att många av hans bekanta och i 

vissa fall även kunder frågade om de fick låna eller hyra byggställningar. Detta påvisar att det 

kan krävas att företaget förstår kundens behov utifrån en vardaglig och kontinuerlig kontakt 

med kunderna. Det andra måttet i dimensionen kan företaget sägas stämma överrens med 

eftersom att VD beskriver hur de gör allt för att uppfylla kunders förfrågningar. Han menar att 

den bank av yrkesmän med olika kompetens som företaget har byggt upp är hjälpsam och 

problemlösande och att företaget oftast kan lösa de flesta problem som har med 

byggbranschen att göra. Förutom det kan VD:s beskrivning av hur de på senare tid utfört 

renoveringar av gamla kyrkor sägas utgöra ett exempel på att företaget anpassar sig utefter 

speciella krav som kunden har, eftersom att de måste arbeta på ett särskilt sätt enligt VD. Det 

ovan förda resonemanget menar vi kan sägas stämma överens med Kilenthong et als. (2013, s. 

44) andra mått inom dimensionen. I samband med det tredje måttet har vi inte tillräcklig 

information gällande huruvida samtliga i företaget ser kunden som sin främsta prioritet. Detta 

innebär dock inte att vi hävdar motsatsen vilket kan vara nog så viktigt att påpeka. Vad vi 

däremot grundar vår analys på gällande detta mått är att VD ger uttryck för att det till största 

del är han som är bestämmande och beslutande i hur man ska utföra uppdrag åt kunden. 

Gällande det sista måttet gav VD uttryck för att de försöker och strävar efter att uppfylla 

kundernas förväntningar på dem som verksamma i byggbranschen. Det kan te sig i form av att 

de försöker hålla sig uppdaterade gällande sådant som rör branschen, se till att ha  erforderlig 

utbildning till exempel gällande säkerhet i samband med byggställningar. Det kan också te sig 

i form av att vara pålästa och ha erforderlig kunskap inom entreprenadjuridik. Detta menar 

VD är viktigt för att kunden ska känna sig trygg att anlita företaget. VD ser alla sådana 

åtgärder att främja kompetens och trygghet i utförandet av arbetet som viktigt och 

bedömningen när utbildning behövs sker utefter när det anses behövligt. Ofta tar VD detta 

beslut huruvida man ska satsa på kompetensutveckling och när det bör ske. Utifrån VD:s 

beskrivning anser vi det stämma överrens med vad som menas i det fjärde måttet enligt 

Kilenthong et al. (2013, s. 44). 

4.5.4 "Value creation through relationships and alliances" 

I efterföljande dimension “ value creation through relationships and alliances” ser vi tecken på 

att företaget genom sitt nätverk skapar värde. Gällande första måttet ger VD uttryck för att de 

försöker iaktta sina konkurrenter gällande hur de utför sina uppdrag. VD menar att ute på 

fältet kan de ta del av eventuella fel som konkurrenter gör för att själv förbättra sin egen 

verksamhet och utförande av uppdragen. Detta kan sägas stämma överens med Kilenthong et 

als. (2013, s. 44) beskrivning av det första måttet. I nästa mått ger VD uttryck för att företaget 

använder och skapar värde genom att anlita det nätverk av yrkesfolk företaget har. Då 
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företaget tar sig an nya uppdrag försöker de se möjligheter och därigenom försöka lösa det 

mesta. Konkret kan detta exemplifieras då VD säger att i samband med renovering av tak på 

kyrkor kan de anlita en plåtslagare som företaget har förtroende för. Detta möjliggör att 

företaget kan ta sig an uppdrag som totalentreprenörer och därmed utvecklar de 

affärsverksamheten till att tillsammans med andra aktörer åstadkomma ett större värde för 

kunden. Detta kan sägas stämma överens med det andra måttet som beskrivs inom 

dimensionen (Kilenthong et al, 2013, s. 44). Vad som beskrivs i det sista måttet i dimensionen 

ger VD:s utsagor också exempel på. VD menar att en stor anledning till att firman 

överhuvudtaget startades var utifrån kontakt med andra yrkesmän både genom sitt arbete och 

privatliv där han såg ett behov av de tjänster han kunde erbjuda. I dagens läge menar VD att 

genom att prata med andra yrkesmän kan information fås gällande nya jobb och därigenom 

kan det antas att företaget baserar en del av sina marknadsföringsbeslut utifrån information 

som genererats via utbyte av information i personliga och professionella nätverk. Därför kan 

företaget i någon mening sägas stämma överens med det sista måttet i dimensionen 

(Kilenthong et al, 2013, s. 44). 

4.5.5 "Informal marketing research" 

I dimensionen “informal marketing research” har vi inte identifierat något som tyder på att 

företaget kan sägas stämma överens med det som beskrivs i Kilenthong et als. (2013, s. 44) 

första mått. VD berättar dock att de flesta marknadsföringsbeslut som tas i företaget görs 

utifrån informell kundkontakt som antar formen av löpande och vardaglig kommunikation. 

Företaget ägnar sig inte åt några mer planerade marknadsundersökningar och därigenom kan 

de sägas överensstämma med det andra måttet inom dimensionen (Kilenthong et al. 2013, s. 

44). Något som också tyder och ger indikationer på att företaget till stor del fattar 

marknadsföringsbeslut utifrån informell kundinformation är att VD ger uttryck för att våga 

lita på sin egen känsla. VD menar vidare att han satsar och tar marknadsföringsbeslut utifrån 

tanken att nya utmaningar är kul och inspirerande. Detta anser vi är ett tecken på att företaget 

i någon mening låter vissa känslor få påverka marknadsföringsbeslut vilket är i enlighet med 

vad Kilenthong et al. (2013, s. 44) beskriver. 

4.5.6 "Market immersion" 

Dimensionen “market immersion” har vi inte funnit några tecken på att företaget agerar i 

enlighet med, varken det första eller det andra måttet, varpå företaget inte kan sägas stämma 

överens med Kilenthong et als. (2013, s. 44) beskrivning. I det sista måttet ger VD dock 

uttryck för att kompetens är viktigt och har betydelse i företaget. Konkret exemplifierar VD 

detta genom att berätta hur företaget upprättar handlingar över hur ett uppdrag ska 

genomföras. Detta menar VD innebär att beskriva för kunden hur företaget anser att man ska 

utföra jobbet. För att upprätta handlingar krävs en tidigare kompetens och i vissa fall väljer 

man att bestämma handlingen utifrån vad man tidigare har genomfört i samband med ett 

liknande jobb. Valet av hur ett jobb ska genomföras är ett viktigt marknadsföringsbeslut och 

därför kan företaget sägas förlita sig till stor del på tidigare erfarenhet i samband med 

beslutsfattande vilket är i enlighet med vad Kilenthong et al. (2013, s. 44) beskriver i tredje 

måttet. I samband med vissa uppdrag är kunden väl medveten och kompetent att bestämma 

hur jobbet ska genomföras och i sådana fall är handlingen redan färdig och bara att följa. I 
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dessa fall kan dock erfarenheten också ha en viktig roll i samband med att det är ett uppdrag 

med specifika krav och som liknar ett tidigare. Därmed kan man fastställa att man kan göra 

mer eller mindre likadant och företaget har kännedom om vad kunden önskar. 

4.6 Övergripande analys  

Nedan presenteras de övergripande resultat som studien har kommit fram till. Diagrammet 

visar hur många mått som varje företag uppfyller i varje dimension.  

 

 
Diagram 1: Analysdiagram 

4.6.1 Tillväxtambition 

Systematiskt är att samtliga superföretag i studien verkar inom en nischad bransch. Detta är i 

enlighet med vad som beskrivs för företag som har ambitionen att vara “growth oriented” 

(Kilenthong et al. 2013, s. 13). Dock påvisar gasellföretaget att det är möjligt att skapa tillväxt 

genom att slå sig in i en bredare och relativt mindre nischad bransch, någonting som vi ser 

säger emot Kilenthong et als. (2013, s. 13) aktiviteter som “growth oriented” företag vidtar. 

Deras framgång kan möjligen förklaras av att de agerar entreprenöriellt i form av att de i en 

stabil kontext med kontinuerliga förhållanden lyckats utforska otillfredsställda kundbehov 

(Collinson 2002, s. 338) då de har flertalet kunder med specifika krav. Samtliga företag 

beskriver att den långsiktiga tillväxtambitionen är viktig. Eftersom att alla företag belyser 

vikten av detta skulle det kunna vara en av de faktorer som är viktig för ett företags framgång. 

Det som kan urskiljas är dock att trots samma långsiktiga tillväxtambitioner så agerar ett av 

företagen olikt de andra. Gasellföretaget agerar mer i enlighet med en "effectuation" logik 

vilket framträder i samband med att företaget tar beslut gällande affärsutveckling. 

Gasellföretaget litar mer till intuitiva känslor och informell information gällande marknaden i 

samband med satsningar på nya affärsområden, något som också kan tillskrivas dimensionen 

“market immersion” (Kilenthong et al. 2013, s. 21). De övriga företagen agerar snarare mer 

planerat och formellt i samband med affärsutveckling. Detta kan innebära att företagen ser 
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och hanterar risk på olika sätt. Kontrasterna i företagens respektive marknadsföring behöver 

dock inte innebära att det enbart är gasellföretaget som kan sägas tillämpa EM. Entreprenörer 

kan likväl välja att agera mer planerande och formellt, då det inte finns några belägg för att de 

automatiskt skulle agera i enlighet med det entreprenöriella beteendemönstret (Hultman 2000, 

s. 33-34). Detta är även något som Sarasvathy (2001, s. 245) beskriver, "causation" och 

"effectuation" är överlappande och företag kan agera enligt båda logikerna i olika situationer. 

4.6.2 Marknadsföringen struktur  
Gemensamt för superföretagen och AAA-företaget är att de båda har utvecklat en mer formell 

och planerande form av marknadsföring, vilket kan relateras till Carsons (Mort et al. 2012, s. 

544) påstående om att marknadsföring ofta blir mer strategisk när företag får tillgång till mer 

resurser. Gasellföretaget är dock avvikande gällande denna aspekt då de trots deras relativt 

höga tillväxt och ökning i storlek tillämpar en mer intuitiv och informell form av 

marknadsföring där till exempel känslor tillåts styra beslut. Detta bör relateras till vad Hills & 

Hultman (2011, s. 4) påstår, nämligen att början av företagets "liv" får konsekvenser för 

vilken form av marknadsföring som kommer tillämpas framöver. Gasellföretagets VD 

beskriver sig själv som en “doer” som ofta vågar lita och göra verklighet av sina känslor och 

idéer, vilket vi kan se att Kilenthong et al. (2013, s. 21) beskriver som en del i “informal 

marketing research” dimensionen. Det var också anledningen till att företaget startades från 

allra första början. Utifrån Hills & Hultmans (2011, s. 4) teori kan det faktum att företaget 

fortfarande tillämpar en intuitiv och relativt primitiv form av marknadsföring trots deras 

nuvarande storlek eventuellt förklaras. Det kan alltså möjligen bero på hur företaget uppkom 

och det tankesätt som präglar entreprenören som driver det, i detta fall grundaren och VD:n. 

Detta kan även relateras till teorin “effectuation”. Vi ser att gasellföretaget uppfyller flest mått 

i teorin och således kan sägas ha en framväxande strategi, i enlighet med en "effectuation" 

logik (Sarasvathy 2001, s. 251). De övriga företagen uppvisar, som tidigare nämnts, en mer 

planerad form av marknadsföring vilket kan relateras till "effectuations" motpart "causation". 

Företagens agerande kan i vissa situationer sägas stämma överens med en karaktäristisk 

"causation" logik medans de i andra situationer agerar mer utifrån en karaktäristisk 

"effectuation" logik. Detta tyder på att dessa begrepp som tidigare nämnts ej kan ses som 

varandra uteslutande utan att valet av hur man väljer att agera beror på den aktuella 

situationen (Sarasvathy 2001, s. 245). Enligt Hultman (2000, s. 33-34) kan en entreprenör 

välja att agera utifrån antingen en "causation" eller "effectuation" logik. Detta kan vi alltså se 

vara förekommande i de studerade företagens marknadsföring.  

4.6.3 Nätverk och relationer 

Vidare framträder en övergripande systematik för alla företag i vår studie gällande betydelsen 

av det egna nätverket, nätverk i form av partners och branschorganisationer. Alla företag 

uttrycker på ett eller annat sätt att de samarbetar med olika partners för att skapa 

synergieffekter, ta hjälp av varandra och därmed skapa ett större värde. Detta är helt i linje 

med vad Kilenthong et al. (2013, s. 17-18) beskriver som en viktig del i EM. Både Stokes 

(2000, s. 551) och Morris et al. (2002, s. 7) menar att nätverk är en viktig del i EM som har 

förbisetts av företag som tillämpar en mer traditionell marknadsföring. Vi ser således att de 

framgångsrika företagen i vår studie stämmer överrens med den teorin som säger att nätverket 
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har en betydande roll för att uppnå framgång. Samtliga företag har, precis som Stokes (2000, 

s. 551) och Morris et al. (2002, s. 7) påstår, även insett att relationer till andra aktörer är 

viktiga för företagens verksamhet. För att skapa kundvärde genom nätverk är goda relationer 

till andra partners och ömsesidigt utbyte av varandra en förutsättning (Hultman 1999, s. 60) 

vilket vi kan se är gemensamt förekommande mer eller mindre för samtliga företag i studien. 

Ytterligare en aspekt som är liknande gällande företagens sätt att tänka är deras 

grundläggande syn på och sättet hur de behandlar kunden. Gemensamt för företagen i studien 

är att de själva ser sig som rådgivare och därmed är kunderna deras främsta prioritet. 

Deschpandé (1993, s. 32) menar att det råder en korrelation mellan ett visst sätt att behandla 

och betrakta kunderna på och framgång, vilket möjligen förklarar varför dessa företag uppnått 

framgång. Företagens agerande stämmer också väl överens med Kilenthong et als. (2013, s. 

16) beskrivning av “customer intensity” i EM. Gällande vilken typ av kunder företagen har är 

alla kunder mer eller mindre krävande. Samtliga företag i studien har kunder som mer eller 

mindre har specifika krav vilka företagen måste förhålla sig till och uppfylla. Därmed får 

också betydelsen av att utföra tjänsten eller uppdraget väl stor betydelse för huruvida 

kunderna blir nöjda och återkommer eller ej. Detta överensstämmer väl med Kilenthong et 

als. (2013, s. 16) beskrivning av “customer intensity” i EM. Någonting som vi har observerat 

också är att Superföretagen är dem som uppfyller alla fyra mått inom denna dimension, 

medan de andra företagen uppfyller tre. Det kan diskuteras om detta kan förklaras av den 

definition av ett framgångsrikt företag vilket sammanlänkar dem, eller om det snarare beror 

på andra faktorer. Samtliga företag beskriver vikten av de nöjda och återkommande kunderna, 

därför vill alla skapa en positiv mun-till-mun kommunikation. Detta är enligt Kilenthong et al. 

(2013, s. 13) något som syns i företag med en “growth orientation” ambition.   

4.6.4 Marknadsinformation och återkoppling 

Vidare beskriver samtliga företag att de försöker att höra och få information från sina 

befintliga kunder genom relativt informella kundundersökningar. Detta kan relateras till 

dimensionen “informal marketing research” (Kilenthong et al. 2013, s. 19). Detta skulle 

kunna tyda på att en lyhörd inställning gentemot kunden kan resultera i framgång för företag, 

i synnerhet om de faktiskt agerar utifrån den information och återkoppling som kunderna ger 

istället för att enbart lyssna till den. Denna inställning kan också kopplas till dimensionen 

“customer intensity” (Kilenthong et al. 2013, s. 16) där samtliga företag beskriver och ger 

uttryck för att de lever av kunden vilket Deschpandé (1993, s. 32) menar kan skapa framgång, 

och därför torde återkoppling vara viktig. 

4.6.5 Erfarenhets betydelse 

Vi ser ytterligare systematik i att alla företagsrepresentanter pratar om att den egna 

erfarenheten är viktig vid fattande av marknadsföringsbeslut, något som är beskrivet i 

Kilenthong et als. (2013, s. 44) dimension “market immersion”. Bland annat superföretag 1 

beskriver vikten av deras erfarenhetsåterföring som kan hjälpa till att planera och vägleda 

arbetet i framtiden. Detta är även något som superföretag 2 arbetar med. AAA-företaget och 

gasellföretaget beskriver att de i de flesta uppdragen använder sig av olika standarder för hur 

arbetet ska se ut, vilket även detta är ett tecken på att tidigare erfarenheter spelar roll. 

Gemensamt för samtliga är att de menar att den egna erfarenheten hjälper dem att fatta de 
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mest relevanta och effektiva besluten för den egna verksamheten, vilket stämmer överrens 

med Kilenthong et als. (2013, s. 21) beskrivning av “market immersion”.     

4.6.6 Affärsutveckling 

Vi kan se en systematik i företagens medvetenhet såväl som förmåga att försöka ta tillvara på 

möjligheter i omvärlden, något som Morris et al. (2002, s. 5) beskriver som viktigt inom EM. 

Denna systematik gäller samtliga företag i studien, och samtliga företag uppvisar hög 

måttuppfyllelse i dimensionen, men det som kan konstateras är att hur de agerar kan skilja sig 

åt mellan företagen. Exempelvis söker superföretagen samt AAA-företaget i huvudsak 

exploatera möjligheter som kan relateras till samt som ligger inom ramarna för den 

kärnverksamhet man sedan tidigare bedriver. Detta kan mer konkret exemplifieras med 

superföretag 2:s utveckling av sina VVS tjänster gällande sterila miljöer. Själva 

affärsutvecklingen sker alltså inom den befintliga bransch man sedan länge är etablerad inom. 

För att kontrastera kan gasellföretaget nämnas vilka trots att de verkar inom byggbranschen 

och i huvudsak inom fasadrenovering söker möjligheter utanför branschen till exempel genom 

att bedriva kontorshotell. Vi ser alltså en tydlig skillnad i form av att superföretagen 

uttryckligen menar att de håller sig inom den bransch de är etablerade inom med anledning av 

att det är där de besitter kompetens. Kompetensen är enligt dem det huvudsakliga 

konkurrensmedlet och därmed grunden de utgår ifrån i samband med affärsutveckling, något 

som också kan sägas stämma överrens med Sarasvathys (2001, s. 251) "causation" logik 

vilken främjar utnyttjandet av kompetens. Det faktum att samtliga företag i studien ser och 

söker exploatera möjligheter fast om än på olika sätt innebär att de likt Morris et al. (2002, s. 

5) påpekar, inser den inte sällan kritiska betydelsen av att ta tillvara på möjligheter för att 

förbli konkurrenskraftiga. Likt vad som beskrivs i enlighet med en "causation" logik utnyttjar 

samtliga företag i studien sin kompetens till att utveckla sin verksamhet, i synnerhet 

konsultföretagen där konkurrensmedlet i huvudsak utgörs av kompetensen de besitter. Dock 

kan företagens sätt att utveckla affärerna också sägas stämma överens med en "effectuation" 

logik utifrån tanken att de utnyttjar de medel de besitter. Konsultföretagens medel är som 

nämnts främst kompetens och erfarenhet medans gasellföretagets medel är såväl kunskap men 

också tillgång till nödvändigt material och externt yrkesfolk. Detta tyder på att samtliga 

företag i studien både agerar utifrån ett sätt som kan förstås utifrån en "causation" samt en 

"effectuation" logik. Vidare innebär det också att affärsutveckling kan te sig i olika och anta 

former som mer eller mindre är närliggande den ursprungliga kärnverksamheten. 

4.6.7 Reklam 

En iakttagelse är att det enda företaget som använder sig av traditionell marknadsföring i 

bemärkelsen ren reklam är gasellföretaget. VD för gasellföretaget pratar om att de använder 

sig av banderoller och liknande för att exponera sig. I övrigt förlitar sig företagen på andra 

former av marknadsföring. Som tidigare nämnts utgör nätverket en stor del av företagens 

källa till kunskap och marknadsföring. De specifika egenskaperna som de olika företagen 

besitter kommer således att styra hur marknadsföringen ser ut, i enlighet med Eggers et al. 

(2012, s. 205). 
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4.6.8 Sammanfattning 

De framgångsrika företagen i vår studie kan sägas använda delar som är karaktäristiska för 

både den traditionella och entreprenöriella marknadsföringen enligt tabell 1. Vi kan se att 

företagen i olika situationer tillämpar de olika synsätten. Vi ser att samtliga företag är 

kundorienterade då innovationer av produkter och tjänster sker utifrån de behov som 

kunderna uppvisar. Dock kan vi till viss grad se att AAA-företaget är innovationsorienterade 

då de byggt upp en kultur kring utveckling som inte alltid nödvändigtvis utgår ifrån vad 

kunderna efterfrågar i nuläget. På samma sätt är företagen både formella och informella i sin 

marknadsföring. Den enda tydliga skillnaden där vi kan se att företagen går åt ett mer 

entreprenöriellt perspektiv är att de i sitt marknadsperspektiv inser betydelsen av nätverket. 

Samtliga företag beskriver att de inte utför några kundanalyser, och vi kan se att de får mycket 

information från deras samarbetspartners och från de branschorganisationer som de är 

medlemmar i. Dessa resultat tyder på att det är omöjligt att fastställa och bestämma huruvida 

framgångsrika företag antingen tillämpar den entreprenöriella eller traditionella formen av 

marknadsföring, det beror helt enkelt på den aktuella situationen och kanske även på andra 

faktorer, såsom företagets historia, uppkomst och ledning till exempel.  
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5. Slutsatser 

De resultat vår studie genererat tyder på att framgångsrika företag tenderar att ha en ambition 

om långsiktigt skapande av tillväxt. Denna ambition kan återspeglas genom olika syn på 

tillväxt, exempelvis genom att öka antalet nya kunder eller att öka andelen återkommande 

kunder. Vidare tyder våra resultat på att framgångsrika företag tenderar att vara öppna och 

sökande efter möjligheter i omvärlden att exploatera. Dessa möjligheter kan vara mer eller 

mindre närliggande och relaterade till den ursprungliga affärsverksamhet man bedriver. 

Poängen är dock att företagen inser betydelsen av att kontinuerligt utveckla sitt erbjudande 

oavsett om det rör sig om mindre förändringar av det befintliga erbjudandet eller satsningar på 

andra affärsområden. Affärsutveckling är med andra ord en gemensam nämnare för de företag 

vi undersökt trots att de agerar på olika sätt, gemensamt är dock att de låter de tillgängliga 

medlen få styra affärsutvecklingen. Tydligt är också att kundens roll är prioriterad av 

framgångsrika företag då samtliga företag i studien beskriver sig som kundens rådgivare och 

att det är av den anledningen man verkar på marknaden. Detta tyder vidare på att 

framgångsrika företag ofta lever i en intensiv och nära relation till kunden då vi kan observera 

denna aktivitet i studieföretagen. Framgångsrika företag skapar synergieffekter då de lever 

och verkar i symbios med andra aktörer som ingår i det omgivande nätverket, att tillsammans 

i nätverket skapa värde och utbyta såväl resurser som information är något vi har observerat i 

de företag vi undersökt.  Ytterligare en sak som företagen i vår studie har gemensamt är att de 

alla beskriver att den egna erfarenheten är av stor betydelse vid fattande av 

marknadsföringsbeslut. Således går det att säga att de studerade framgångsrika företagens 

marknadsföring är influerad av Kilenthong et als. (2013, s. 44) dimensioner "growth 

orientation", "opportunity orientation", "customer intensity" och "value creation through 

relationships and alliances". Dessutom spelar den egna erfarenheten en stor roll vid 

marknadsföringsbeslut. 

 

Dock kan inte de framgångsrika företagens marknadsföring till fullo förklaras av 

entreprenöriell marknadsföring då de likväl innehåller element från traditionell 

marknadsföring. Dessa element är att de är kundorienterade, formella, planerande och 

målinriktade i vissa situationer. Vi kan således konstatera att företagen till en början uppvisar 

entreprenöriellt beteende i sin marknadsföring i början av sin livscykel för att sedan anamma 

ett mer strukturellt och formellt agerande i enlighet med den traditionella marknadsföringen. 

Dock kan vi se att företagen använder sig av en kombination av de båda synsätten och inte 

kan sägas använda enbart det ena eller det andra sättet, det är en kombination. Beroende på 

vilken fas företaget befinner sig i verkar således spela roll för vilken marknadsföring som 

bedrivs. Förmodligen kan det faktum att företagens marknadsföringen förändras till att bli mer 

formell och strukturell i takt med att de växer  förklaras av att informationsmängden i 

företaget ökar, medarbetarna blir fler och besluten blir mer komplexa då fler är inblandade. 

Våra resultat bekräftar således Stokes (2000, s. 50-53) teori om att företagens marknadsföring 

blir mer strategisk i takt med att företag växer.  

 

I våra intervjuer ställde vi även frågor kring "effectuation" teorin som vi också har utvecklat 

mått till. Vi kan se att våra respondenter har svarat på ett sätt som ger utslag i dessa mått på 

följande sätt.  
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Diagram 2: Effectuation 

Tre av våra fem fallföretag uppfyller minst ett mått var i "effectuation". Det innebär att dessa 

företag marknadsför sig och tar beslut utifrån en "effectuation" logik i vissa avseenden. Vi 

kan se att superföretag 1 fattar marknadsföringsbeslut i enlighet med uppkomna möjligheter 

då VD beskriver att han vill vara med på marknadsmöten i andra delar av landet för att 

försöka slå sig in på nya geografiska marknader. Även superföretag 2 uppfyller ett mått i 

"effectuation" då de fattar marknadsföringsbeslut med hjälpa av att se till vad man har för 

resurser och vad man kan nå för mål med dessa. "Effectuation" ger störst utslag i 

gasellföretaget, då respondentens utsaga kan sägas stämma överrens med två av tre mått. 

Företaget tar tillvara på uppkomna möjligheter, exempelvis då företaget utvecklade nya 

affärsområden genom sina uthyrning av byggställningar och byggandet och bedrivandet av ett 

kontorshotell. Vidare uppfyller gasellföretaget det sista måttet som vi utvecklat då de med 

hjälp av sina resurser ser vad man kan tänkas göra med dessa och skapar mål, och 

verksamheten har en framväxande strategi.    

Med anledning av att företagen i vissa avseenden tillämpar EM i kombination med att de 

agerar i enlighet med en effectuation logik anser vi det motiverat att komplettera Kilenthong 

et als. (2013, s. 45) modell med ytterligare en dimension. Denna dimension, "effectuation" 

kan således bidra till att genom modellen ytterligare förklara och bestämma huruvida företag 

tillämpar EM eller ej. "Effectuation" bör således ses som en entreprenöriell logik och anda 

vilket vi tidigare konstaterat står för den minsta gemensamma nämnaren för EM. Det bör 

också påpekas att modellen och dess dimensioner i sin nuvarande form, utan "effectuation" 

dimensionen, kan innebära att företag uppfyller vissa mått utifrån ett agerande som kan liknas 

vid en "casaution" logik och således en mer traditionell marknadsföring. Konkret kan detta 

exemplifieras i och med att "growth oriented" företag kan sägas agera strategiskt och 

planerande samt ändå uppfylla måtten som utgör denna dimension. Ett ytterligare exempel 

kan nämnas gällande "opportunity oriented" företag vilka mycket väl kan sägas uppfylla 
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måtten i dimensionen men ändå agera utifrån en "causation" logik då de enbart som i vissa av 

våra fallföretag exploaterar affärsmöjligheter som ligger inom ramarna för den kompetens 

man besitter samt den bransch man verkar inom. Sammantaget tyder alltså våra resultat på att 

Kilenthong et als. (2013, s. 45) modell i dess ursprungliga form inte fångar upp alla 

egenskaper och karaktäristika som tillsammans kännetecknar EM. Därför har vi valt att 

addera "effectuation" teorin som ytterligare en dimension till Kilenthong et als. (2013, s. 45) 

modell. Se ny modell nedan. 

Figur 2 EM:s dimensioner (Kilenthong et al. 2013, s. 45) med tillägget "effectuation"  
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6. Förslag till vidare forskning 

Utifrån denna deskriptiva studie och ökade förståelse för hur de studerade framgångsrika 

företagen marknadsför sig och skapar tillväxt vore det intressant att genom en kvantitativ 

studie undersöka hur ett större antal framgångsrika företag marknadsför sig. En sådan studie 

skulle möjligen kunna bekräfta om de dimensioner i Kilenthong et als. (2013, s. 44) modell 

som vår studie har påpekat är karaktäristiska för framgångsrika företags marknadsföring. 

Vidare skulle en sådan studie också möjligen besvara huruvida framgångsrika företag 

marknadsför sig i enlighet med de element från traditionell marknadsföring som vi observerat.  
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8. Bilagor 

8.1 Intervjuguide 

“Uppvärmningsfrågor” 

(1) Vem är du? Vad gör du på företaget? 

(2) Beskriv företaget? 

(3) Vilken bransch/marknad anser ni att ni verkar inom? 

Growth orientation 

(1)  Vilka ekonomiska mål arbetar ni mot? 

Följdfrågor: Hur ser ni på avvägningen mellan att jobba mot årets vinst i relation till 

långsiktigt värde? 

(2) Arbetar ni mot något strategiskt mål? 

(3) Hur ser arbetet med att förvärva nya kunder ut?  

Opportunity orientation 

(1) Kommer kunderna till er? Försöker ni sälja in er hos potentiella kunder? (Följdfråga till 

GO3) 

(2) Beskriv hur förändringar i branschen påverkar er? 

Följdfrågor: Försöker ni följa olika trender i branschen? Till exempel genom att aktivt arbeta 

för att möta nya krav?  

(3) Uppdaterar ni ert utbud med nya tjänster eller tilläggstjänster på en kontinuerlig basis? 

Följdfrågor: Om kunden frågar efter en tjänst ni inte erbjuder kan ni då möta den förfrågan? 

Kan ni se att era kunder kommer att ha framtida behov av en viss typ av tjänst och därefter 

utveckla en sådan? 

(4) Arbetar ni utefter en strategi för att uppnå ett uppsatt mål med er verksamhet? 

Följdfrågor: Är ni flexibla att frångå denna strategi och mål om en affärsmöljighet 

uppkommer? 

Customer Intensity 

(1) Beskriv hur er kommunikation med kunderna ser ut? 

Följdfrågor: Sker den kontinuerligt i samband med att ni utför tjänsten eller sker 

kommunikationen innan och efter utförd tjänst?   

(2) Beskriv kundens roll i samband med att ni utför tjänsten? 

Följdfrågor: Är kunden aktiv under processen? 

(3) Har ni tillsammans med kunden löpande avstämning under arbetets gång? 

Value Creation through Relationships and Alliances 

(1) Tittar ni på vad era konkurrenter gör? Och lär ni er från dem?  

(2) Samarbetar ni med andra företag och partners för att utveckla era produkter eller tjänster? 

(3) Tar ni beslut med hjälp av information som ni får genom ert professionella och personliga 

nätverk?  

Informal Marketing Decisions 

(1) Kan du beskriva hur ni fattar marknadsföringsbeslut exempelvis gällande hur ni utför er 

tjänst/vilka produkter ni erbjuder?  

Följdfrågor: Genomför ni marknadsundersökningar? 

(2) Tas beslut med hjälp av återkoppling från kunder? 

Market Immersion 
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(1) Beskriv anledningen till att er verksamhet uppstod/beskriv anledningar till att er 

verksamhet utvecklas? 

Följdfrågor: Fanns/finns det ett specifikt behov hos någon kund eller på marknaden? 

(2) Beskriv hur ni får de flesta av era uppdrag? 

Följdfrågor: Rekommendationer från aktörer i branschen, exempelvis leverantörer, kunder 

osv? 

(3) Beskriv hur ni arbetar och löser problem i samband med att ni jobbar med olika uppdrag? 

Följdfrågor: Försöker ni skaffa er ny kunskap genom utbildning/förkovring? 

Effectuation 

(1) Hur fattas marknadsföringsbeslut i ert företag?  

(2) Hur samlar ni in underlag för era marknadsföringsbeslut? 

(3) Hur bedöms det insamlade beslutsunderlaget? Vad är viktigast?  
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8.2 Dimensionernas mått 

Growth orientation 

1. Long term growth is more important than immediate profit 

2. Our primary objective is to grow the business 

3. We try to expand our present customer base aggressively 

Opportunity orientation 

1. We constantly look for new business opportunities 

2. Our marketing efforts lead the customers, rather than respond to them 

3. Adding innovative products and services is important to our success 

4. Creativity is important to our success 

Customer Intensity 

1. Most of our marketing decisions are based on what we learn from day-to-day customer 

contact 

2. Our customers require us to be very flexible and adapt to their special requirements 

3. Everyone in this firm makes customers a top priority 

4. We adjust quickly to meet changing customer expectations 

Value Creation through Relationships and Alliances  

1. We learn from our competitors 

2. We use our key industry friends and partners extensively to help us develop and market our 

products and services 

3. Most of our marketing decisions are based on exchanging information with those in our 

personal and professional networks 

Informal Marketing Research 

1. Introducing new products and services usually involves little formal marketing research and 

analysis 

2. Our marketing decisions are based more on informal customer feedback than on formal 

market research 

3. It is important to rely on gut feeling when making marketing decisions 

Market Immersion 
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1. Customer demand is usually the reason that we introduce a new product and/or service 

2. We usually introduce new products and services on the recommendation of our suppliers 

3. We rely heavily on experience when making marketing decisions 

Effectuation 

1. We base our marketing decisions on affordable loss or acceptable risk 

2. We base our decisions on contingencies 

3. Our means help us choose between possible outcomes/effects 
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8.3 Färgkodning 

8.3.1 Superföretag 1, Örebro 

 

Growth Orientation (BLÅ) 

 “De som arbetar i bolaget är delägare och att de har fokus på ekonomisk 

långsiktighet.” (1) EXEMPEL 

 “Mål såsom tillväxt.” (1) 

 “Vi jobbar inte mot kortsiktig vinst utan det är ju långsiktig lönsamhet som är i fokus.” 

(1) 

 “Vi ser långsiktigt och vi ska jobba kvar här allihopa.” (1) 

 “Utanför Örebro, då kanske man är med och försöker synas för att få jobbet men 

annars så våra uppdrag dyker upp.” (3) 

 “Beställarna, stora fastighetsägarna, dom tar kontakt med oss direkt när de ska bygga.” 

(3) EXEMPEL 

 "Ja, nej det går ju till på det sättet att oftast ringer ju kunden till oss." (3) EXEMPEL 

 "Det bygger mycket på kontakter och att man är i förtroende." (3) 

 "Ett bra uppdrag skapar ett nytt uppdrag." (1) 

 "De stora är dock återkommande och i och med att vi har så pass många kunder så ser 

jag ingen risk med det." (3) 

 "Det är ju där vi har köpt en arkitektfirma nere i Skövde och sen har vi el nere i 

Skövde och VVS ligger närmast i Örebro här då så jag ska nog vara med och kolla av 

läget lite för vi har inte så jättemycket jobb neråt, Skara, Skövde och det hållet." (2) 

EXEMPEL 

 "Då får ju jag jobba lite för det och ta kontakt med den kunden då och presentera vad 

vi har gjort för badhus tidigare eller hotell eller vad det nu är." (3) 

 "Och det är en uttalad idé som inte är hemlig på något sätt , utan alla ska på något sätt 

vara med som delägare i företaget." (1) 

 “Alltså det är nog naturligt på ett sånt här företag att vi jobbar långsiktigt. Och man 

måste jobba så på ett konsultföretag, att bli bättre på vad vi gör och då måste vi utbilda 

oss” (1) EXEMPEL 

 “Så vi satsar mycket på egen utbildning och internt här så avsätter vi mycket tid för 

det här. Lär oss av varandra, men även att det inte finns några begränsningar för 

utbildning därför att vi ser mer långsiktigt och speciellt då med tanke på att vi kommer 

att behålla medarbetarna, vi tror ju det.” (1) 

 “Men själva uttalade är ju det, långsikttigt och det är därför företaget är uppbyggt som 

det är” (1) 

 “Det här med intern utbildningen, som jag var inne på innan, alla uppskattar det här.” 

(1) 

 “Jag själv är mycket för det här att ta hand om befintliga kunder. Att skaffa en ny 

kund, det är tio gånger så mycket arbete med det än som att behålla en befintlig kund.” 

(3) 

 “Man ska göra allt för att behålla den befintliga kunden.” (3) 

 

Opportunity Orientation (GRÖN) 

 "Till exempel om vi ska börja besiktiga mer eller satsa mer mot värmepumpar. Vi 

lägger ju då upp ett gäng mål som vi ska satsa på framöver och som vi stämmer av 

då." (1) EXEMPEL 
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 “Så där måste ju vi naturligtvis hänga med i tekniken när det sker förändringar. En av 

projektledarna är ju då väldigt duktig på det här med sol. Att ta värme från solen är ju 

inte så jättelönsamt men de kommer mer och mer.” (3) EXEMPEL 

 “Man pratar väldigt mycket om miljö och alla stora kunder har en miljömanual. Den 

måste följa, vi måste välja produkter så att det inte kommer in felaktiga produkter i 

våra system.” (2) 

 “Såna system kommer mer och mer och det har vi på rättscentrum till exempel, de 

fungerar väldigt bra och hyresgästerna är mycket nöjda med det.” (2) 

 “Till exempel hotell har ju ingen av oss på kontoret varit med på tidigare konstigt nog 

fast vi alla har jobbat ett antal år i branschen… Men det finns det ju på andra kontor 

folk med erfarenheter, och det är ju hotell på gång här i Örebro så…”  (1) 

 "Men nu vet jag att en av projektledarna har tagit fram en lösning på det här med 

golvvärme i hus som vi har satt in i studentcity och även i ett lågenergihus, men det är 

inget vi tar patent på och säljer in." (4) EXEMPEL 

 "Utan, men det kommer ju ut till våra kunder att vi har ritat en sån lösning och att de 

kanske vill ha en likadan där. Så det kan ju bli att vi får mer jobb på grund av det…" 

(3)  

 "Ja det är ju alltid viktigt att synas och höras, speciellt om man säger i våra VVS 

tidningar och tidningar i övrigt inom vår bransch som många av våra beställare läser 

att vi tagit fram något som fungerar jäkligt bra…" (2) 

 “Så länge de tycker det fungerar bra, de har förtroende och de tycker man har bra 

lösningar.” (2) 

 “Det är mycket diskussion om tågen just nu då det har varit flera urspårningar. Då kan 

det bli ännu mer aktuellt och det är ju tänk att det ska byggas en hel del tågverkstäder i 

Sverige.” (1) EXEMPEL 

 “Kunden måste ju vara med på banan det är ju liksom inte bara att skicka på honom 

något utan det gäller ju att få med honom så han inte kommer sen och säger att nej det 

här var ingenting som jag ville ha.“ (2)  

 "Vi vill ju synas, ni ser ju oss där borta till exempel om ni tittar vid Studentcity, där är 

ju vår logga i jättestort format. (4)  

 "Sen ritar vi mycket sådana här speciella anläggningar för missanpassade ungdomar 

och tyvärr finns det många som man inte vet om ännu." (1) 

 “Och studentbostäder är det ju brist på just i den här stan…" (1) 

 "Titta er om hur många gamla hus det finns runtikring här. Det är klart det finns behov 

av att renovera förr eller senare… Värme och rörsystemet går sönder, det behövs ny 

ventilation så det kommer ju alltid behövas jobb okej att man inte bygger nytt men det 

behövs ju byggas om.” (1) 

 "Det är kunder som vänder sig direkt till mig och vill ha lösningar på problem kanske, 

eller om man ska göra om ett nybygge och så kanske man tittar på en förstudie." (2) 

 "Och det kan ju vara en del i det då, att vi försöker vara informatörer av dom här 

förändringarna." (2) EXEMPEL 

 "När vi har kundträffar här så är det ju inte bara så att vi har trevligt här utan vi har 

information också om någon teknik då till exempel." (2) 

 “Jag vet inte om man ska kalla det som någonting som vi marknadsför, men det är ett 

nytt värmesystem kan man säga.” (3) 

 “Men här nya produkten eller vad man ska säga, den här nya uppfinningen. Vi har fått 

hjälp av  och “pappan” för det är ju egentligen på Chalmers nere i Göteborg då som 

har kommit på ett nytt sätt att värma husen med, alltså flerfamiljshus med flera 

våningar då.” (3) EXEMPEL 
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 “I och med att vi har förtroende på marknaden, så har dom trott på oss och att dom 

alltså har vågat att bygga dom här husen. Bara för att vi säger att det här funkar.” (2) 

EXEMPEL 

 “Så då har vi i marknadsplanen skrivit in att vi i dom här projekteringsmötena som jag 

pratade om, att vi ska föreslå miljöåtgärder i bygget.” (2) 

 “Vi har en kundträff om året och det är i början på maj  och då har vi samtidigt  någon 

information om till exempel teknik, så att det inte bara är att bjuda hit och bjuda på 

mat och dricka.” (2) 

 

Customer Intensity (RÖD) 

 "Sen även att vi ska ha nöjda kunder, det är ju ett mål." (3) 

 "Att ta värme från solen är ju inte så jättelönsamt men de kommer mer och mer.” (4) 

EXEMPEL 

 "Och alla stora kunder har en miljömanual." (2) 

 "Dom stora privata kunderna ställer hårda krav." (2) 

 "Så gällande de stora privata kunderna och offentliga så att säga så är kraven ganska 

lika." (2) 

 "Så den möjligheten finns ju att tillsammans inom koncernen lösa problem." (4) 

 "Det bygger mycket på kontakter och att man är i förtroende, man har jobbat ihop man 

känner varandra." (1) 

 "Sen händer det att vi gör fel emellanåt och då gäller det att man är där och ställer upp 

och fixar till det och inte skyller ifrån sig." (3) EXEMPEL 

 "Då stämde vi ju av då liksom läget i projektet så att de kände att de är med på banan 

att vi gör det dom vill ha. Det är viktigt faktiskt så de inte kommer sen och säger, det 

var ju inte så här vi ville ha det…" (1) EXEMPEL 

 "Jag vet vad domstolsverket vill ha, vad de har för krav." (2) 

 "Sjukhus det bygger man ju jämt. Fängelser , vi jobbar ju mycket med kriminella. Vi 

ritar en del åt domstolsverket och kumlaanstalten." (2)  

 "Det är kvalitetssystem, miljösystem, det är referenser vad man har jobbat med typ 

inom landstinget exempelvis att man jobbat med ventilation på operation." (2) 

EXEMPEL 

 "Vi bjuder in en föreläsare som utbildar oss och så tar vi in lite kunder  som vi vet är 

intresserade av samma ämne. På det sättet kan man ju säga att vi delar med oss, vi tror 

på det, vi tror att våra kunder tycker om när vi kan dela med oss av våra kunskaper." 

 (4) 

 "Vi brukar också säga att en del i marknadsföringen här är ju att vi gör ju också fel i 

projekten, alla gör misstag, men att vi tar tag i det, ordnar till det och inte skyller ifrån 

oss. Det är också en del i marknadsföringen, kan jag tycka." (3) EXEMPEL 

 "Dom förstår ju på det sättet att vi är uppdaterade. Sen har vi ju själva försökt att vara 

nogranna med att vi är uppdaterade." (4) 

 "Så vi försöker hålla oss själva informerade och sedan dela med oss till våra kunder." 

(3) 

 "Ja, normalt sätt så, det händer nog inte så ofta, men om vi säger att det kommer in 

någon här och frågar efter elprojektering så har vi ju det i koncernen och då kan man 

ju erbjuda det, någon annan som jobbar med elprojektering." (2) 

 "Så har vi ju möten regelbundet där beställaren finns med, alltså vår kund” (1) 

EXEMPEL 

    “Och då är vi en aktiv part där kan man säga, vi ska ju vara den tekniske som kan svara på 

        frågor." (2) EXEMPEL 

 "På det sättet har vi ju kundkontakt, framför allt i projekten." (1) 
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    "I2 - Kontinuerligt, löpande då? R - Ja, precis." (1) 

 "Eller vårt sätt att argumentera eller vårt sätt att framföra, det är ju det som avgör 

egentligen om dom tror på oss eller inte." (3) 

 "Till exempel om hur kunderna tycker att vi jobbar med miljöfrågor, och då så fick 

den ganska låga poäng, av dom svaren som kom in. Så då har vi i marknadsplanen 

skrivit in att vi i dom här projekteringsmötena som jag pratade om, att vi ska föreslå 

miljöåtgärder i bygget." (4) EXEMPEL 

 "Och hur tappar vi befintliga kunder? Jo, då gör vi dåliga jobb eller för dyra. Och 

därför måste vi när vi gör fel ställa upp för kunden i alla lägen. Så ringer han och säger 

att “nu är det kallt här”, då åker vi direkt. Sätter på oss jackan och åker direkt och 

kollar vad är felet.  Och kommer med en lösning så fort som möjligt." (3) 

 

Value Creation through Relationships and Alliances (GUL) 

 "Njaeee, vi tittar faktiskt inte så mycket på våra konkurrenter, de gör vi faktiskt inte… 

inte så mycket faktiskt." (1) EXEMPEL 

 "Ja det händer att vi samarbetar med våra konkurrenter faktiskt."(2) 

 "Det fanns inte dom här kontakterna, utan att det har ju blivit när vi klev in i den här 

koncernen." (2) 

 "Ja, ja vi får ju information, inte dagligen men de kommer ju väldigt ofta information 

om vad som händer i bolagen." (3) 

 "Jo men det är ju ofta att det blir så, till exempel att om jag har ritat 3 höghus åt en 

kund och han tycker att det blir bra då, vi har till exempel gjort det då på öster de som 

ligger här borta på väg mot universitetet kanske till och med 4 är dom…" (3) 

EXEMPEL 

 "Det är till exempel som en kollega som vet hur det ligger till med landstingets krav, 

han håller i alla landstingsuppdrag som vi har här på kontoret, det ligger på honom, 

typ operation." (3) 

 "Inte för att sälja in mig utan för att sälja in mina kollegor som jobbar med typ el, det 

kan vara arkitekter och annat, då hjälper man dom att sälja in dom…" (2) 

 "Vi har gjort ett jobb i Jönköping men så där tänkte jag sitta med i marknadsgruppen 

och då går man igenom, ja, eventuella kunder, nya uppdrag som är på gång och 

ramavtal och allt vad det kan vara…" (2) 

 "Ja, aa vi lever vi ju liksom i en värld, vi lever ju på våra meriter vi behöver inte 

marknadsföra oss för vi har redan marknadsfört oss, med dom uppdrag vi har gjort åt 

våra kunder. Vi behöver inte åka ut med väskan och tala om vad vi kan utan de vet 

våra kunder." (3) 

 "Det är ju inte så lätt men vi har ju internet och intranät och allt vad det heter, så 

sådana träffar har vi ju." (3) 

 "Vi är, flera av oss ,engagerade i såna här branschorganisationer. Till exempel jag är 

ordförande i energi och VVS- tekniska föreningen här i Örebro. Och då har vi 

månadsmöten som inte är arrangerade av XX, utan den här föreningen. Där man 

utbildar allmänheten i deras teknik eller energiteknik då." (3) EXEMPEL 

 Vi försöker att lära ut det vi kan genom till exempel seminarier och kundträffarna som 

jag pratade om. När vi har kundträffar här så är det ju inte bara så att vi har trevligt här 

utan vi har information också om någon teknik då till exempel." (2) EXEMPEL 

 "Vad gäller teknik och så vidare så har vi nog inte så mycket insyn i vad dom gör." (1) 

EXEMPEL 

 "Ja, där bjuder vi ju ofta dom där som jag sa förut, det ligger ju utanför XX, det är ju 

mer en branschorganisation. Det går helt enkelt till så att man bjuder in någon som är 
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duktig på ett visst ämne och så får han föreläsa om det, . och han kanske inte är knuten 

till något företag alls här i Örebro, utan det är en tillverkare från Skåne." (3) 

 "Men det är ett nytt värmesystem kan man säga. Så att vi håller på, och det är faktiskt 

på studentcity som det är ett sånt värmesystem, som ÖBO och vi har tagit upp 

gemensamt kan man säga. (2) EXEMPEL 

 "Den här nya produkten eller vad man ska säga, den här nya uppfinningen. Vi har fått 

hjälp av och “pappan” för det är ju egentligen på Chalmers nere i Göteborg då som har 

kommit på ett nytt sätt att värma husen med, alltså flerfamiljshus med flera våningar 

då." (2) 

 "Så nu den 5e december så kommer chefen för fastighetsförvaltningen på ÖBO hit och 

berättar om hur man driver ett projekt" (3). 

 

Informal Marketing Research (LILA) 

 "Vi sätter då upp en affärsplan för vårt bolag som vi ska redovisa på styrelsemötet här 

i början av december." (1) 

 "Eftersom vi är certifierade så går vi ut till våra kunder och frågar dom vad dom tycker 

om oss, utan, men det kommer ju ut till våra kunder att vi har ritat en sån lösning och 

att de kanske vill ha en likadan där." (1) EXEMPEL 

 Det blir att kunden ringer upp och frågar om vi vill vara med… (2) 

 Train Alliance är väldigt stora på det här och är på gång i Hallsberg, Luleå, Sigtuna 

och Göteborg. Luleå börjar röra sig lite nu det är LKAB som vill ha igång en verkstad 

där. (1) 

 Ja kan nog säga så här att det är ju vi uppdragsgivare som får uppdrag, jag och min 

kollega… sen ibland kan de vara flera och vi får ju ett uppdrag och sen drar vi upp 

riktlinjerna då och talar om, eller vi beskriver en systemlösning för kunden så att han 

tycker det är okej… (1) 

 "Ja det är ju det här vi gör en gång per år då, när vi går ut till våra kunder ett gäng." (2) 

 "Ja, vi kan få hjälp av huvudkontoret då för att det ska se någorlunda lika ut 

naturligtvis." (2) 

 "Då kan ju jag den biten, jag vet vad domstolsverket vill ha, vad de har för krav." (1) 

 "Här i Örebro fattar ju vi våra beslut i vår ledningsgrupp och på styrelsemöten, dessa 

beslut fattas ju här då. Sen om man tittar lite mer uppåt i organisationen så är det ju 

marknadsmöten i Stockholm mellan varandra." (2) 

 "Allmänheten är ju inte riktigt allmänheten, men kanske dom som är i byggbranschen 

då. och sen brukar vi ha seminarier någon gång ibland, där vi bjuder in våra kunder. 

Inte i första hand för att marknadsföra hur duktiga vi är då." (2) EXEMPEL 

 "Det är ju inte alla av våra kunder som hänger med i det här. Ny teknik, solvärme till 

exempel, att man kanske lär ut den tekniken, inte håller den för sig själv." (1)  

 "Man kan väl säga det att ofta är det ju vi som ska förmedla lösningen, och då är det ju 

dom som avgör." (3) EXEMPEL 

 "Vi håller ju på med, faktiskt en grej, som...Jag vet inte om man ska kalla det som 

någonting som vi marknadsför, men det är ett nytt värmesystem kan man säga." 

(1)EXEMPEL 

 "Den bygger på en kundundersökning som vi skickar ut varje år, där vi ställer sju-åtta 

frågor och så får kunderna svara på dom." (2) 

 "Men den ligger till grund för marknadsplanen. Men som jag sa tidigare, men vi har 

inga aktiviteter för det på annat sätt än att vi några gånger om året, eller ett par gånger 

om året, att vi bjuder in kunderna i samband med att vi har någon utbildning." (2) 

EXEMPEL  
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 "Men i vårt kvalitetssystem så ligger ju det att vi ska bli bättre. Bättre på det vi gör, 

och att vi ska kunna mäta att vi blir bättre på det vi gör. Och vem kan avgöra om vi 

blir bättre på det vi gör? Jo, det är ju kunderna så klart. Så det är därför vi har den här 

års, att vi skickar ut den här årliga enkäten." (2) 

 "Men konsultbranschen fungerar egentligen så att det är personliga kontakter med 

kunderna vi har." (3) EXEMPEL 

 

Market Immersion (ORANGE) 

 "Men solfångare, vi har ju satt in på USÖ solfångare så det sitter ju ett par 

anläggningar runt i kring. Så vi får ju naturligtvis hänga med det måste vi göra annars 

är vi inte med på banan…" (1) 

 "Ja det är det här med miljö som har blivit väldigt inne dag, man pratar väldigt mycket 

om miljö och alla stora kunder har en miljömanual." (1) EXEMPEL 

 "Det är organisationer som bedömer produkter i byggbranschen där vi ska gå in och 

välja de bästa då. Det är mycket med miljö, energi och solvärme kommer mer och mer 

då." (2) EXEMPEL 

 Till exempel så när man kommer in så startar ventilationen igång med hjälp av 

närvarogivare, är man fler personer exempelvis 4-5 så blåser ventilationen på lite 

mera. Såna system kommer mer och mer och det har vi på rättscentrum till exempel, 

de fungerar väldigt bra och hyresgästerna är mycket nöjda med det." (2) EXEMPEL 

 "Inte för att vi inte vill det utan det ingår inte i vad vi kan." (3) 

 "Eftersom vi varit med på flera andra projekt vi har ju ritat rättscentrum nere i 

Jönköping, nere i Växjö, jag håller på uppe i Umeå och Luleå också… " (3) 

 "Så länge de tycker det fungerar bra, de har förtroende och de tycker man har bra 

lösningar." (3) 

 "Vi har ju ett antal såna projekt där flera bolag inom koncernen är med, typ kan bara 

nämna City Link tunneln där flera bolag är med i samma projekt." (3) 

 "Ja, det är ju projektledarna men sen kan det ju hända att vi diskuterar med varandra 

på kontoret och ja menar vi sitter ju nära varandra och då går vi in och frågar hur 

skulle du lösa det här? Det är ju den möjligheten vi har i och med att vi är ett gäng 

erfarna konstruktörer så då är det ju klart att vi pratar med varandra om man känner att 

det här är något man inte kan lösa själv då pratar man med varandra." (3) 

 "Sen ska man då kanske bygga 4 till här då i Örebro åt någon annan fastighetsägare då 

är det klart att man tar hjälp av det." (3) 

 "Ja om, jag har ju varit med och ritat rättscentrum i Jönköping och det är klart att det 

var ett plus då de skulle rita rättscentrum här i Örebro, då kan ju jag den biten." (3) 

EXEMPEL 

 "Jag behöver inte åka ut med min väska och prata och presentera XX, vilka vi är…" 

(3) 

 "De vet vilka vi är och kanske hör av sig då de ska göra någonting exempelvis 

energiutredning eller något liknande." (2) 

 "Det finns många fina anläggningar för sådana ungdomar som har hamnat lite snett i 

livet. Sådana anläggningar är vi med och ritar en hel del." (1) 

 "Vi har ju mycket utbildning och kör ju erfarenhetsåterföring här och vi har liksom ett 

utbildnings, eller utvecklingsprogram kallar vi det. Så vi i princip, minst en gång per 

månad är det någon här och föreläser och vi kör lite erfarenhetsåterföring. Det är 

viktigt." (3) EXEMPEL 

 "Så har vi ju det i koncernen och då kan man ju erbjuda det, någon annan som jobbar 

med elprojektering." (3) 
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 "Under ett sånt här projekt som studentcity så kan dom ju under projektets gång 

komma med ändringar. Och då ska vi ju vara behjälpliga med att komma med tekniska 

och ekonomiska konsekvenser av det. och kunna erbjuda då, det är en extra tjänst som 

man erbjuder, i ett sånt läge." (1) EXEMPEL 

 "Men jag tror väl att det är allmänt känt att så komplicerat är det inte så att det sker 

någon utveckling på ett sån här kontor, vi följer utvecklingen mer." (1) 

 "Men det är ett nytt värmesystem kan man säga. Så att vi håller på, och det är faktiskt 

på studentcity som det är ett sånt värmesystem, som ÖBO och vi har tagit upp 

gemensamt kan man säga." (2) 

 "Nu har dom i och för sig provat det på några andra hus, det här golvvärmesystemet. 

Så det kan man ju säga, att kunderna har förtroende för oss." (3)   

 "Ja, vi har någonting som heter erfarenhetsåterföring. Det här är en grej som vi  ville 

köra på men inte fick möjlighet till. Vi tror själva väldigt mycket på det. Varannan 

fredag förmiddag låter vi var och en av personalen berätta om någonting som man har 

gjort fel och vad man har lärt sig på det. Det är massor med fördelar, till exempel att 

 man vågar erkänna sina fel , det är det sämsta om man jobbar som konsult att man 

försöker mörka sina fel." (3) 

 "Det bygger på gamla kontakter, att vi gör bra jobb och att de har förtroende för oss. 

Så vi behöver egentligen inte marknadsföra oss." (3) 

 

Effectuation (TURKOS) 

 "Så det står i vår affärsplan dom mål vi sätter upp för varje år och sen tittar vi på 

moderbolagets mål och för in de i våran affärsplan. Så alla bolag gör en affärsplan och 

en budget då, det är väldigt strikt så den ska vara färdig nu. Budgeten är färdig då och 

affärsplanen är det ju lite omarbete med jämfört med den tidigare affärsplanen." (2) 

 "Men nu vet jag att en av projektledarna har tagit fram en lösning på det här med 

golvvärme i hus som vi har satt in i studentcity och även i ett lågenergihus, men det är 

inget vi tar patent på och säljer in." (2) 

 "De har anlitat en arkitekt som har ritat ett hus, låt säga typ nya rättscentrum här borta. 

Sen ringer ju då kunden fastighetsägaren, Norrporten i det här fallet oss och frågar om 

vi vill vara med och rita?" (2) 

 "Train Alliance är väldigt stora på det här och är på gång i Hallsberg, Luleå, Sigtuna 

och Göteborg. Luleå börjar röra sig lite nu det är LKAB som vill ha igång en verkstad 

där. Då är vi med alla bolag i princip vi har ak, el och VVS." (2) 

 "Då kan ju jag den biten, jag vet vad domstolsverket vill ha, vad de har för krav." (3) 

 "Underhåll, det sker löpande och vi är ju en bransch som har klarat oss riktigt bra för 

rätt vad det är så kommer man på något att man ska göra exempelvis OVK 

besiktningar och se till så att anläggningar fungerar… ja detta ger ju jobb åt tusentals 

personer i Sverige att bara hålla på med det." (2) EXEMPEL 

 "Däremot ska jag vara med på ett marknadsmöte på tisdag eller onsdag nästa vecka. 

Det är ju där vi har köpt en arkitektfirma nere i Skövde och sen har vi el nere i Skövde 

och VVS ligger närmast i Örebro här då så jag ska nog vara med och kolla av läget lite 

för vi har inte så jättemycket jobb neråt, Skara, Skövde och det hållet." (2) EXEMPEL 

 "Vi kör ju inte allt på löpande utan ofta är det ju budget och att man har ett ramavtal 

med en kund. Men det är sällan det är fasta priser för våran del, tack och lov… Då kan 

man göra en affär om man kör fast pris men det kan ju även bli en minusaffär då…" 

(1) EXEMPEL 

 "Man kan väl säga att vi gör upp en budget varje år och den gör vi tillsammans. Och 

man kan ju säga att vi, vi har ett uttalat mål på att vi ska ha en viss procentsats i 

förhållande till den försäljningsvolym som vi ska ha i vinst då." (1) EXEMPEL 
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 "Ja precis, för det ger ju också förtroende. Om vi säger att vi kan en sak som vi inte 

kan då blir det ju inte bra, då är det bättre att säga att “det där kan inte jag”. Och då 

nästa gång som dom har ett projekt, ja då kommer dom ju till oss där dom vet att vi 

kan." (1) 

 "Varannan fredag förmiddag låter vi var och en av personalen berätta om någonting 

som man har gjort fel och vad man har lärt sig på det. Det är massor med fördelar, till 

exempel att  man vågar erkänna sina fel , det är det sämsta om man jobbar som konsult 

att man försöker mörka sina fel." (2) 

 "Vi försöker följa upp den här marknadsplanen, man kan väl säga det då,  så att vi ser 

hur det har gått. “Kan vi bocka av det här?”. När vi har klarat av det så kan vi ju hitta 

på något nytt." (2) 

 

8.3.2 AAA-Företag 1, Örebro 

 

Growth Orientation (BLÅ)  

 "Så vi började helt sonika utveckla vår egen lösning som var klar i början 2000-talet, 

och därefter har den utvecklats kontinuerligt sedan dess då." (1) 

 "Säg att vi är cirka 14-15 anställda och att mellan 70 % till 80 % av dom sitter just mot 

utvecklingen." (1)  EXEMPEL 

 "Det sker på lite olika sätt. Vi har ju en hemsida där man har möjlighet att skicka en 

förfrågan, det kommer förfrågningar via telefon, via mejl, via kunder och deras 

nätverk." (3) 

 "Kanske att någon kommun använder sig av oss, och dom har samarbeten med andra 

och pratar, det blir lite ringar på ringar effekt. Så då tar dom kontakt med oss helt 

enkelt. Det kan vara andra företag som säger till oss att det här företaget kan vara 

intresserade av er och era tjänster." (3) EXEMPEL 

 "Vi sitter i en sådan bra situation så att vi får ganska så mycket kunder ifrån, eller inte 

ifrån, men genom våra samarbeten och genom det vi har gjort tidigare för att vi har ett 

gott renommé på marknaden." (3) EXEMPEL 

 "Vi strävar efter att fördubbla omsättningen på fem år. Det har väl ärligt talat gått 

sådär får man säga." (2) 

 "Jag driver ju det här bolaget förfärligt långsiktigt så vi kramar inte ur den sista kronan 

på något sätt." (1) EXEMPEL 

 "För att utveckla svaret på frågan lite grann så är det självklart så att kortsiktig vinst är 

viktigt, att tjäna pengar är viktigt, att kunna generera sitt kapital själv. Vi kramar inte 

ur sista kronan men vi är noga med våra kostnader i alla fall." (1) 

 "Ja, vi ska utveckla vår mjukvara på ett flertal sätt under tre år. Vi ska sträva efter att 

ha en fungerande SCRUM-kultur, en sorts kultur runt systemutveckling. Så vi har 

några mjuka mål." (1) 

 "Det är mycket personliga kontakter som är viktiga. Vi träffar beslutsfattare i företag i 

lite trevligare sammanhang kanske runt kultur, idrott, jakt mer för att bygga 

relationer." (3) 

 

Opportunity Orientation (GRÖN) 

 "Vi utvecklar mjukvara som vi utför över internet” (3) 
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 "Säg att vi är cirka 14-15 anställda och att mellan 70 % till 80 % av dom sitter just mot 

utvecklingen"  (3) 

 "Ja, det gör vi. Det är en marknad som utvecklas i rask takt jämfört med tidigare och 

vi hänger på nya tjänster osv." (3) EXEMPEL 

 "Ja, mycket av den utvecklingen som vi jobbar med är kunddriven utveckling och det 

innebär ju att även andra kunder får ta del av den utvecklingen men. Vi får 

fruktansvärt nöjda kunder om dom nu istället får vänta lite och vi får jobba på ett 

effektivare sätt, då kan ju kunderna få vänta en liten stund. Det är SCRUM så att 

säga." (2) 

 "Och sen har vi ju aktiviteter satt där till, och det är som sagt lite olika beroende på 

vart vi befinner oss i kundrelationen." (2)  

 "Dels har vi dom som vet exakt vad dom behöver, men då kanske man kan bygga på 

med andra tjänster sen också. Men sedan finns det kunder som inte har dom 

kunskaperna där vi då kan komma med förslag och komma med alternativa lösningar 

"om vi gör så här så skulle det fungera bättre för erat företag” (2) EXEMPEL 

Customer Intensity (RÖD) 

 "Och runt millennieskiftet så fick vi ju förfrågan av våra partners att ta det ett steg 

vidare, alltså nya sätt att arkivera och lagra information på." (2) 

 "Ja, vi fick en förfrågan egentligen av en utav våra största kunder på alternativa sätt att 

lagra data och då tittade vi på det tillsammans." (2) EXEMPEL 

 "Men det är nog många kundrelationer som vi skulle kunna vara tuffare i, men där 

värderar jag den goodwill man får om man inte är girig." (3) EXEMPEL 

 "Det är en marknad som utvecklas i rask takt jämfört med tidigare och vi hänger på 

nya tjänster osv. Kanske inte ofta, men säg att det kan vara något nytt som tillkommer 

varje år i alla fall." (4) 

 "Ja, mycket av den utvecklingen som vi jobbar med är kunddriven utveckling och det 

innebär ju att även andra kunder får ta del av den utvecklingen." (2) EXEMPEL 

 "Och det är en av våra starka sidor också, att vi är så starka på utvecklingssidan, så att 

vi kan hjälpa kunderna." (4) EXEMPEL 

 "Ja, så är det. Svårigheten är väl att hålla emot om dom stora och rika kommer och vill 

ha någonting gjort som skulle rubba våra planer, då kan det vara frestande att falla för 

det absolut." (2) 

 "Ja, det gör det. Vi har då ett visst antal gånger per år som vi ska vara i kontakt med 

våra kunder, så även om det är befintliga kunder så måste vi i kundvårdande syfte 

prata med dom, se hur allting går och om dom är intresserade av någon mer tjänst." (3) 

 "Ja, så som vi gör när avtalet är klart då så har vi ett avstämningsmöte med kunden för 

att spika och se till att man har fått med alla kundens önskemål." (3) 

 "Men sen så finns ju vi hela tiden i bakgrunden och kan hjälpa och stödja 

administratörerna." (3) EXEMPEL 

 "Ja, vi får ju intervjua kunderna helt enkelt för att se vad dom vill ha." (3) 

 

Value Creation through Relationships and Alliances (GUL) 
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 "Alltså nya sätt att arkivera och lagra information på. I samband med det så började vi 

att titta på marknaden, vad som fanns och hittade då ingenting som motsvarade dom 

krav och det behovet som vi och våra partners kände." (2) 

 "Jobbar väldigt mycket med partners, har väldigt stora partners, och får mycket 

därigenom. Så det är samarbeten som vi gör tillsammans med dom, har olika 

partnerpaket helt enkelt. Och sen gör vi besök och demos och allting sånt tillsammans 

med dom här stora partners." (2) EXEMPEL 

 "IF förvaltningen och där diskuterar man just det med vad som händer på marknaden, 

olika standarder osv." (3) 

 "Vi följer ju vad konkurrenterna  gör, det man kan se och få till sig på vissa vis 

    Om bolag A säger att dom har gjort en affär med konkurrensverket så kan det             hända 

att vi ringer konkurrensverket och får se det vinnande anbudet. Då får vi se             vad dom 

får betalt, vad kostar produkterna, vilka standarder och vilka tillägg som             finns. Det är 

lite fiffigt och då kan man alltid följa med?" (1) EXEMPEL 

 "Det finns en viss gemensam produktutveckling...vad frågade du mer? 

    I1 - Om ni marknadsför tillsammans? R1 - Jo, men det händer absolut." (2) 

 "Ja, det gör det ju. Vi försöker ju sälja deras grejer också, så det blir ett utbyt 

    I1 - Kan det hända då också att ni fattar beslut? Med grund i det då som har hänt i             

dom här samarbetena? R1 - Ja, visst är det så." (2) 

 "Egentligen är ju marknadsföringen för oss då mycket personliga kontakter." (3) 

EXEMPEL 

 

Informal Marketing Research (LILA) 

 "Men där värderar jag den goodwill man får om man inte är girig. Den värderar jag 

ganska högt och det har jag förstått att våra samarbetspartners också uppskattar." (3) 

 "Kunddriven utveckling och det innebär ju att även andra kunder får ta del av den 

utvecklingen." (2) EXEMPEL 

 "Det vill vi gärna ge för vi har nog ofta utvecklat vad alla andra har efterfrågat lite 

hastigt och lustigt. och då får vi en oreda och en ineffektivitet, men vi får fruktansvärt 

nöjda kunder om dom nu istället får vänta lite och vi får jobba på ett effektivare sätt, 

då kan ju kunderna få vänta en liten stund." (2) 

 "Men jag tror att det är bra att vi håller oss till det vi har bestämt och tänkt." (3) 

EXEMPEL 

 "Många av dom kunderna som vi har är väldigt aktiva faktiskt och dom har en väldigt 

bestämd åsikt om hur dom vill att saker och ting ska ske och vilket behov dom har, 

vilket underlättar för oss också." (2) 

 "Så att när deras säljare är ute på marknaden så ska dom ha en färsk kunskap om vad 

vi kan och vad våra produkter gör för nytta." (1) 

 "Men sedan finns det kunder som inte har dom kunskaperna där vi då kan komma med 

förslag och komma med alternativa lösningar "om vi gör så här så skulle det fungera 

bättre för erat företag". Det finns båda." (1) 

 "Nej, det gör vi inte. Det vi däremot har gjort är att vi har genomfört 

kundundersökningar med befintliga kunder, hur dom upplever tjänsterna och så där 

med ett antal olika frågor." (2) 
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 "Jag minns första gången, då var det många som tyckte att vi var duktiga men 

marknadsförde oss väldigt illa. Då rykte vi upp hemsidan och produktbladen 

egentligen så att dom blev lite mer ändamålsenliga. Men man vill ju veta någonting 

med den informationen.” (2) EXEMPEL 

Market Immersion (ORANGE) 

 "Det påverkar ju definitivt oss och det sker ju hela tiden förändringar mycket utifrån 

lagar och förordningar. Också att riksskatteverket kommer med rekommendationer. Ja, 

att olika lagar ändras och då måste ju vi förhålla oss till det. Och det kan ju avse en 

stor effekt mot marknaden att dom får krav på sig att hantera och dokument på ett 

annat sätt. Vilket blir en möjlighet gentemot dom då." (1) EXEMPEL 

 "Ja, mycket av den utvecklingen som vi jobbar med är kunddriven utveckling." (1) 

 "Många av dom kunderna som vi har är väldigt aktiva faktiskt och dom har en väldigt 

bestämd åsikt om hur dom vill att saker och ting ska ske och vilket behov dom ha."(1) 

EXEMPEL 

 "Vi försöker att jobba med partners genom att utbilda dom. Så att när deras säljare är 

ute på marknaden så ska dom ha en färsk kunskap om vad vi kan och vad våra 

produkter gör för nytta." (3) 

 "Vi tar ju alltid ett inledande möte med dom för att försöka att fastställa vad det är 

dom är ute efter och är i behov av." (1)  

 "Det finns båda fall. Dels har vi dom som vet exakt vad dom behöver, men då kanske 

man kan bygga på med andra tjänster sen också." (1) 

 ” Dom uppdrag som är väldigt lika har vi ju standards för." (3) 

 "I2 - Har tidigare erfarenhet strategisk betydelse? R1 - Ja, det har det ju." (3) 

Effectuation (TURKOS) 

 "Och runt millennieskiftet så fick vi ju förfrågan av våra partners att ta det ett steg 

vidare, alltså nya sätt att arkivera och lagra information på." (2) 

 "Och det kan ju avse en stor effekt mot marknaden att dom får krav på sig att hantera 

och dokument på ett annat sätt. Vilket blir en möjlighet gentemot dom då." (2) 

 "SCRUM är ingen metod för systemutveckling men det är ett sätt att tänka runt 

utvecklingen. Så att man lägger fast att under en tre månaders period så ska vi göra 

dom här utvecklingsgrejerna, så vi ska systemera och programmera fram dom här 

grejerna, vissa funktioner. Och då försöker vi att hålla oss. Vi kanske stoppar in tre 

såna grejer i en SCRUM-print som omfattar tre månader, och då försöker vi att hålla 

det, vi försöker att inte bryta upp det. SCRUM-kulturen ger ett lugn och en trygghet i 

systemutvecklingen." (2) EXEMPEL 

 "Att utveckla vår arkivredovisningsmodell enligt OAIS är nog också viktigt för 

framtiden, så det ska vi nog inte heller backa på. Och så har vi en mjukvara som vi 

idag bara hyr ut, den vill vi kunna installera hos kunder och det är också väldigt 

viktigt. Så dom där mjuka målen dom ska vi nog vara ganska noga med att hålla oss 

till." (2)  

 "Men när vi har identifierat ett behov så har vi utbildat oss   (2) 

    I2 - Har tidigare erfarenhet strategisk betydelse? R1 - Ja, det har det ju." (2) 

 "Ja, vi försöker att fatta sådana beslut om marknadsföringsåtgärder som känns 

relevanta." (3) 
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8.3.3 Superföretag 2, Eskilstuna 

 

Growth Orientation (BLÅ) 

 "Både landstinget och kommunfastigheter kommer att gå ut igen då och ta in anbud 

med ramavtalet, och då är det klart att vi ska vara med. För att har vi vår verksamhet 

här i stan så vill man ju givetvis ha en hemmamarknad." (2) 

 "Man får försöka att återhämta hemmamarknaden då." (3) EXEMPEL 

 "Så att det står liksom i handlingsplanen, och det målet har flyttats fram nu till 2016, 

då ska vi vara 750 anställda och omsätta 1 miljard." (2) 

 "Ja, precis. I och med att man har det målet till 2016 så är det ju tillväxt som gäller och 

den skapas ju antingen av förvärv av nya företag då eller att man anställer nya 

personer. Det finns något som heter entreprenörspaket, där vi satsar på någon som har 

en affärsidé eller en unik kunskap där vi kan starta ett företag runt honom så att säga." 

(2) 

 "Det påverkar inte så mycket, jag tror inte att så många känner av det direkt. För vi har 

ju ändå våra ekonomiska mål och våra budgetar, så det är inte bara att ryka tag i 

människor och fråga "har du lust att börja här?". Det finns en visst strategi bakom det 

hela. Det är inte bara växande för växandets skull, utan det ska ju vara lite substans i 

det hela också, så att den som blir anställd kan bidra."(1) 

 "Vi håller på, det är ett rekryteringsbolag som håller på just nu då." (2) EXEMPEL 

 "Vi jobbar mot långsiktig lönsamhet, vi jobbar inte mot något kortsiktigt för det funkar 

liksom inte." (1) EXEMPEL 

 "För det finns en stor kunskap inom företaget när det gäller renrum och sånt, 

operationsrum och ventilation. Så det har man sålt in." (3) 

 "Försöker man ju sälja in det här på övriga landsting och det är många som är 

intresserade eftersom att det sparar så mycket pengar." (2) 

 

Opportunity Orientation (GRÖN) 

 "Man får försöka att återhämta då, men i och med att ramavtalen sträcker sig och kan 

sträcka sig upp till fem år, då händer liksom ingenting förrens dom här åren då har gått 

ut och förfrågan kommer ut igen då på marknaden." (1) 

 "Att man kan hitta gemensamma uppdrag så att vi kan sälja in oss allihop." (1) 

 "Sen har ju företaget varit med och utvecklat en speciell operationsmodul som är som 

en container och sen i den så finns det en operationssal, som klarar hela den här 

sjukvårdsmiljön som finns på sjukhusen. Och den kan man ju tänka sig att någon kör 

ner till katastrofområden och ställer upp den, då har man ju en helt färdig 

operationssal." (3) EXEMPEL 

 "Han utvecklade en process för det här med operationer då, så när man bygger det här 

Karolinska så finns det på anbud här med, och då lyckades Projekt engagemang sälja 

in det är med ventilation och rengöring så då fick vi projektering av 

operationsavdelningarna via Skanska." (2) 

 "Så då om man kan sänka ventilationsmängden, och få ett renare rum och på det sättet 

minska sjukvårdskostnaderna efter operationen." (2) EXEMPEL 

 "Det har ökat då i varje projekt så att det sitter vi och gör i varje projekt den här miljö 

och energi...alltså vi är med mycket tidigare i projektet för att styra då hur det ska se ut 

för att som det såg ut tidigare så kom vi inte senare när arkitekten var färdig. Han hade 
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liksom ritat ett rum och sa "här ska ni vara med ventilation". Nu är vi med från början 

och styr och det kan man väl säga är en trend." (2) 

 "Så det har vi pågående i några projekt som pågår och kommer framåt, och det 

kommer att ritas i det här programmet då framöver. Och det är ju nytänk kan man säga 

som inte fanns för ett par år sedan." (2) 

 "Ja, det har vi med då i vår affärsplan och handlingsplan att man ska vara lite 

innovativ och man kan väl säga att energi har vi alltid räknat på, det har alltid funnit 

med men kanske inte på det här sättet."  (4) EXEMPEL 

 Grundbasen är ju så att säga projekten, och där umgås vi ju dagligen med dom 

beställarna vi har och där gäller det att göra bra jobb kvalitetsmässigt. Och även att vi 

marknadsför den kunskap vi har så att man kanske kan ta åt sig lite extra jobb." (1) 

EXEMPEL 

 "Det är ju klart att jag kan ringa upp landtinget och få komma upp och prata med dom, 

men vi kan ju inte få något jobb där på två år i alla fall. Man kan bara visa att man 

finns. Och det gör vi ju bland annat genom att skicka ut dom här nyhetsbreven och tala 

om vad vi håller på med, visa att i är framåt." (1) 

 "Och i och med den här sjukhusmodulen så är det klart att den informeras om, och då 

kanske det kommer människor som normalt inte är potentiella kunder." (4) 

 "Vi bevakar ju dom jobb som ligger ute av beställare, vad som är på gång." (1)  

 

Customer Intensity (RÖD) 

 "Nu är det så att man pumpar in en massa antibiotika redan vid operationen för att 

liksom hålla det där intakt. Det bygger på allt det här från kläder till logistiken, hur 

man kommer in i salen, från vilket håll alltså och man slussas. Så då om man kan 

sänka ventilationsmängden, och få ett renare rum och på det sättet minska 

sjukvårdskostnaderna efter operationen." (2) 

 "Ja, det är ju inte så mycket trender. Eller ja om man nu säger trender, det som styr 

mycket är ju själva utvecklingen. Det är mycket miljö och energi, och det kommer ju 

in i varenda projekt nu för tiden. Det är väl egentligen ingen riktig trend direkt, utan 

utveckling mot ett hållbart samhälle. Det här med energi är mycket Eu-regler, det ska 

sparas så och så mycket varje år då." (2) EXEMPEL 

 "Ja, vi har några nya projekt här som vi ska dra igång och då vill beställaren gärna 

klassa dom hör, miljöklassa. Det finns ju olika klasser, miljösystem med olika namn 

och då är det olika parametrar då som man ska klara av för att få det man nu siktar på. 

Det finns bland annat guld, silver, brons som man miljöklassar huset med och det var 

nån skola här som man siktade på guld med i en skola i norra djurgårdsstaden där man 

då satsar på ett hållbart samhälle." (4) 

 "Det är status i det här, att man som beställare kan säga att: vi har byggt det här som är 

guldklassat ur miljösynpunkt, så det är det bästa och verkligen en inriktning mot ett 

hållbart samhälle." (4) EXEMPEL 

 "Och är man då ett litet företag så är det svårt att hänga med på det där, och beställarna 

kräver ju hela tiden att man ska följa med i utvecklingen." (2) 

 "Grundbasen är ju så att säga projekten, och där umgås vi ju dagligen med dom 

beställarna vi har och där gäller det att göra bra jobb kvalitetsmässigt." (1) EXEMPEL 

 "Det måste ju vi upprätthålla då i vår projektering och följa dom direktiven som finns. 

Så där har vi en tät dialog med deras specialister och projektledaren. Där förekommer 

det en dialog hela tiden med avstämningar så att vi är på rätt spår." (2) 

 "För att då ha koll på hur vi uppfattas av våra beställare. Och då får vi ju rätta till det 

som vi är dåliga på." (3) EXEMPEL 
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 "Naturligtvis så tar vi ju till oss det här, för att man ska ju helst kanske ligga på i snitt 

en fyra. Ligger man under en fyra så behöver man ju göra något och vi tittar ju på det 

vi har fått lågt betyg i. oftast så har det att göra med ekonomin, beställaren tycker ju att 

och har i alla tider tyckt att det kostar för mycket pengar. Och då får man ju jobba på 

det här med ekonomiuppföljning, och det kan ju vara svårt ofta med pressade 

tidsplaner. Så ofta gör man klart och tittar efteråt att "jaha, vad gick det här på?" (2) 

 "Och dom där avvikelserna går vi igenom hela tiden, hittar vi någon trend där som 

visar att just det här är vi dåliga på eller att det blir ofta ett problem när vi gör på det 

här sättet då försöker vi ju att ändra på det. Och kanske lägga mer fokus och arbete på 

något annat. Det blir ofta ett problem när man börjar bygga med otydlighet, och det 

följer vi ju upp hela tiden." (4) 

 

Value Creation through Relationships and Alliances (GUL) 

 "Sen har ju företaget varit med och utvecklat en speciell operationsmodul tillsammans 

med XX som är som en container och sen i den så finns det en operationssal, som 

klarar hela den här sjukvårdsmiljön som finns på sjukhusen." (2) EXEMPEL 

 "Sen försöker man ju sälja in det här på övriga landsting och det är många som är 

intresserade eftersom att det sparar så mycket pengar. Både Västerås och Luleå, och 

det är en arkitekt som far runt där och har varit på jättemånga landsting. Här har vi ju 

inte varit inblandade men i Stockholm. Så lite sån utveckling har det ju varit." (2) 

 "Nu är vi med från början och styr och det kan man väl säga är en trend. En annan 

förändring som har blivit är det här med projekteringsanvändning, vi har ju ritat i CAD 

program många år och nu har man gått över mer och mer till att rita modellorienterat, 

men ritar in i modellen direkt. Så det har vi pågående i några projekt som pågår och 

kommer framåt, och det kommer att ritas i det här programmet då framöver." (3) 

 "Det blir dom här utstickarna inom det här vanliga så att säga som man hakar på då, 

för det gäller ju att kunna erbjuda det då för att annars är det ju någon annan som tar 

det. Det finns ju företag då inom XX uppe i Stockholm, ett som heter Peka som är ett 

energi och klimat företag, så dom håller ju bara på med det och är lite nischade. Vi har 

ju hela paketet om man säger så, vi är bredare på det sättet, men då har vi ju möjlighet 

att ta hjälp av dom om det kommer något special". (2) 

 "Så då att man som beställare kan säga att nu har vi då byggt det här som är 

guldklassat ur miljösynpunkt, så det är det bästa och verkligen en inriktning mot ett 

hållbart samhälle." (2) 

 "Och i och med den här sjukhusmodulen så är det klart att den informeras om, och då 

kanske det kommer människor som normalt inte är potentiella kunder." (2) 

 "Det gör vi ju naturligtvis. Vi bevakar omvärlden på det sättet. Vi har haft uppe och 

tittat på dom, åtminstone dom här stora då och hur vi fungerar i jämförelse mot dom. 

Och så har vi försökt att få någon bild av hur dom är betraktade utåt då och hur vi vill 

bli betraktade och så där. Vi försöker att göra jämförelser och se om vi går bättre än 

konkurrenterna så att man alltid försöker att mäta sig lite. "Är dom så bra egentligen? 

Är inte vi lite bättre?". Det är populärt med att sätta bilmärken på företag, ÅF är en 

Volvo och vi är väl en Ferrari." (1) EXEMPEL 

 "Ja, eller vi är väl med i vissa organisationer men inte direkt med några andra företag. 

Det har ju varit den här containern då, men annars så är det inte så mycket samarbete." 

(2) 

 "Men annars är det inte så mycket deltagande i branschorganisationer, men det 

förekommer." (3) EXEMPEL 
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 "Det gör det väl också. Nu kanske det inte är så mycket, just nu då. Det är väl lite 

genom dom som har gått ut skolan och så där i sin bekantskapskrets, men annars är det 

inte så mycket utbyte." (3) 

 "Som det är nu så är ju vi med i byggprocessen och då finns det någonting som heter 

avvikelse, där entreprenören skriver att "vi har det här och det här problemet, det här 

saknas eller hur ska vi göra det här?". Och dom där avvikelserna går vi igenom hela 

tiden, hittar vi någon trend där som visar att just det här är vi dåliga på eller att det blir 

ofta ett problem när vi gör på det här sättet då försöker vi ju att ändra på det." (3) 

 "Först har vi dom på lite högre nivå där vi har VD möte, där vi träffas alla VD.ar 

regelbundet och följer handlingsplanen så att säga." (3) 

 "Sen finns det även inom dom här olika disciplinerna, grupperna så finns det en grupp 

som heter husbyggarna där vi träffas en gång i månaden där man tittar på nya uppdrag, 

lämnar anbud och marknadsföring. Och där man sätter datum då också att nästa möte 

så ska man fråga om dom här kunderna osv." (3) 

 "Vi bevakar ju dom jobb som ligger ute av beställare, vad som är på gång. Och det kan 

ju vara rent arbetsfördelande, att man bestämmer att arkitekterna i Stockholm om det 

är en rad konsulter att dom lämnar in men att vi i Eskilstuna och kanske Örebro är 

med. Att man lägger upp en strategi där då. Och det är lite beroende av, typen av 

beställare och olika erfarenheter." (2) 

 

Informal Marketing Research (LILA) 

 "Vi kan ju säga fem och budgetera för fem, men det är orealistiskt och man kan väl 

säga att vi satsar ganska jordnära." (3) 

 "Nu har vi ju, sedan ett par år tillbaka, i och med att vi är så många så försöker vi hitta 

gemensamma kunder. I och med att vi har så många discipliner och erfarenheter inom 

företaget så försöker vi hitta möjligheter att jobba ihop inom både el och VVS och 

arkitekt." (1) 

 "Det är mycket med det här, många var ju så här sjukhussjuka och det var problem 

med det här att operera, med infektioner och så här. Och det kostar ju en massa 

pengar." (2) EXEMPEL 

 "Just den delen ingår i den här kvalitetssäkringen att man har en modell då för hur man 

tar sig an ett projekt och det har vi på intranätet då som vi följer. Och i själva 

kvalitetsarbetet har vi en uppdragsprocess och det är från början, allt ifrån 

anbudslämnandet, startmöten och hur en process ska gå till. Hur man ska göra. Så att 

alla kan känna igen sig. (2) 

 "Ja, vi skickar ju ut enkäter till våra beställare där dom får kryssa i en poängskala då 

med hur dom tycker att det fungerar i projekten. Så att det gör vi kontinuerligt. Och 

där har vi ett mål i vår handlingsplan också, att si och så många procent i enkäter ska 

vi skicka ut, för att då ha koll på hur vi uppfattas av våra beställare." (2) 

 "Ja, dom här uppdragsledarutbildningarna det har vi kommit överrens om eftersom att 

vi träffas regelbundet har vi kommit fram till att dom hör måste vi bara ha, så det 

avsätter vi ju pengar till." (3) EXEMPEL 

 "Så att det finns en strategi där i och med marknadsföringsbesluten." (2) 

Market Immersion (ORANGE) 

 "Så att det är sådan projekt som vi jobbar mot och det är mycket, när det gäller 

landstingsprojekt så finns det mycket erfarenhet inom företaget." (3) 

 "Ja det kan det göra men tanken är främst på katastrofområden. Tanken är väl att man 

lastar den på något sånt här Hercules plan och sen flyger ner den. Och det är vi och en 

container tillverkare  som har gjort detta då." (1) 
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 "Få ett renare rum och på det sättet minska sjukvårdskostnaderna efter operationen. 

Och det här pågår då, som med Karolinska då bygger man ju nytt och där bygger man 

då in den här principen." (1) 

 "I en skola i norra djurgårdsstaden där man då satsar på ett hållbart samhälle. Så där 

har man siktat på att man ska ha en guld byggnad med allt vad det innebär med 

cedumtak och vatten tar man på tomten, och låg energiförbrukning allt är då uppstyrt 

av parametrar som man då måste följa. Sen ska det där mätas upp sen, så det är inte 

bara att räkna fram någonting, utan sen ska man ju mäta när det är färdigbyggt sen att 

man klarar allt det här." (2) EXEMPEL 

 "I och med den här sjukhusmodulen så är det klart att den informeras om, och då 

kanske det uppmärksammas av människor som normalt inte är potentiella kunder. Så 

där visade det sig att vi kunde komma in i alla fall i och med den här speciella 

kunskapen i operationssalar." (3) 

 "Ja, med dom kunderna som vi har som Sisab då som bygger skolverksamhet och 

förskoleverksamhet så har man speciella krav på hur det ska se ut." (1) EXEMPEL 

 "Ja, det får vi och det är ju roligt att vi blir rekommenderade för att vi har gjort ett bra 

jobb. Så det handlar inte bara om pengar hela tiden. Och det är väl det som är viktigt 

hela tiden, att man gör bra jobb och det har ju alltid varit viktigt." (2) 

 "Det blir ofta ett problem när man börjar bygga med otydlighet, och det följer vi ju 

upp hela tiden. För det är viktigt så att det inte blir samma problem i nästa projekt." (3) 

 "Både genom erfarenhetsåterföring och utbildning. Så till exempel dom här  CAD 

programmen där man ritar modellorienterat är ju nya program. En del sker internt att 

man tar hit någon extern föreläsare. Sen har vi även uppdragsledare utbildning som 

sker centralt i företaget där det både är externa föreläsare och interna och det handlar 

om allt. För det första då hur företaget fungerar med ekonomisystem, men även då hur 

man ska fungera som uppdragsansvarig. Den pågår under ett par dagar." (3) 

EXEMPEL 

 "Man vet att man jobbar lika och har samma rutiner." (3) 

 

Effectuation (TURKOS) 

 "Här i stan så hade vi projekterat mot skolor bland annat, så då kunde vi ju vara med 

och konkurrera uppe i Stockholm." (2) 

 "Vi har ju ett övergripande mål. Och det här företaget startades för sex år sedan och är 

närmare 400 personer idag då, så det har vuxit sig ganska starkt. Och utgångsläget från 

början då var att vi skulle vara 750 anställda och omsätta 1 miljard. Alltså vara med 

bland dom här topp fem största konsultföretagen, tillhöra dom stora så att säga, 

Sweco, VSP, ÅF och allt vad det heter." (1) 

 "Sen har ju företaget varit med och utvecklat en speciell operationsmodul som är som 

en container och sen i den så finns det en operationssal, som klarar hela den här 

sjukvårdsmiljön som finns på sjukhusen." (3) EXEMPEL 

 "Så vi står ju mer för själva inredningen, alltså projektering och speciella material...så 

att det är speciellt. Och anledningen till det, nu jobbar inte han på XX längre, men det 

fanns en kille som doktorerade på KTH om det här med renrum." (3) 

 "I en skola i norra djurgårdsstaden där man då satsar på ett hållbart samhälle. Så där 

har man siktat på att man ska ha en guld byggnad med allt vad det innebär med 

cedumtak och vatten tar man på tomten, och låg energiförbrukning allt är då uppstyrt 

av parametrar som man då måste följa." (2) 
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 "Vi sätter ju såna mål, kvantitativa mål. Det finns ju en sådan ambition att man ska 

ange en viss procent eller hur många nya projekt som vi ska jobba ihop med nästa år 

till exempel." (1) EXEMPEL 

 "Ja, det kan man väl säga att dom här, vi jobbar mot dom här målen och strategierna 

då men det är ju inte så att det dyker upp någonting annat utan att man kanske inte kan 

fullfölja dom utav olika anledningar. Så man frångår inte målen men utav olika 

anledningar så kanske man inte kan fullfölja dom." (2) EXEMPEL 

 "Så det finns en väldigt strikt process och den får man visa att man lever efter, i och 

med att man har det här kvalitetsarbetet." (2) 

 "Det blir ofta ett problem när man börjar bygga med otydlighet, och det följer vi ju 

upp hela tiden. För det är viktigt så att det inte blir samma problem i nästa projekt." (1) 

 "Och där finns dom här uppe, så där fattas mycket beslut om hur man ska hantera det 

där med marknadsföring."(2) 

 

8.3.4 Superföretag 3, Eskilstuna 

 

Growth Orientation (BLÅ) 

 "Ofta är de så i våran bransch att man kontaktar en arkitekt och en arkitekt kanske har 

några konsulter då som han trivs att jobba med." (3) 

 "XX och det är ungefär samma upplägg att man har XX aktier så man är delägare och 

det ska skapa engagemang." (1) 

 "Merförsäljning så som det kallas för oss, det är merförsäljning i projekt och sköter 

man sig och kunden tycker att det har funkat bra och det gäller både ekonomiskt och 

affärsmässigt, ja då hör kunden av sig igen." (3) 

 "Kommer det in en ny kund som hört rykten om att vi är duktiga ja då går vi in där. 

Men att gå på en kund som vi inte känner… vi har ju tur att det finns offentlig 

upphandling då kan vi gå in på en kund." (3) 

 "Så 2008 hade vi till och med tagit hela LOKUM och Kalmar läns landsting och vi var 

på väg uppåt Göteborg och skulle starta kontor men så kom den här finanskrisen och 

då lugnade vi ner oss lite för då lugnade ju offentlig sida ner sig också. Så vi försöker 

och hålla och sköta de kunder vi har..." (1) EXEMPEL 

 "Detta sker då mellan jobben och jag vet en kund som har möte nu på måndag en stor 

kund till oss Fortifikationsverket och då sammanstrålar deras projektledare på kurs i 

två dagar och vi jobbar ju hos olika projektledare hos dom och det är klart de sitter och 

snackar, de pratar ju väder och vind som alla andra men de blir ändå de här att de hör 

om något i olika projekt och sen sprider det sig, vilka jobbade ni med där ja de va ju 

XX… Så det är ryktesdelen som är viktig." (3) 

 "Men vi har ju haft utbildning för affärsmässighet och så och fått lärt oss att i samband 

med att vi lämnar kunden i ett projekt ska vi fråga om dom möjligen har något mer 

jobb men jag har lagt det där åt sidan för man blir tjatig… som beställare vet jag att 

man blir så uttjatad och speciellt så här års…" (1) 

 "Trivs kunden och vår personal med varandra och priser och allting och då får vi löner 

och då kan man hitta på någonting med personalen så att de mår bra." (1) 



97 
 

 "Så det kan man säga att de här synergierna tänkte inte vi på på våran tid utan vi hade 

våra kontakter och just det där att långsiktiga mål som kan vara att växa, men de här 

nya målen såsom 15 % i resultat det är lite nytt för oss då." (1) 

 "Berör det något vi inte behärskar det är inte vårt område ja då lämnar inte vi något 

anbud." (2) 

 "Så vi håller oss lite där vi finns." (2) EXEMPEL 

 "Vi är ju rådgivare, där vi ska finnas är ju hos dom återkommande beställarna som har 

projekt hela tiden. Vi kallar det för flergångskunder och engångskunder vilka vi 

försöker undvika de senare." (3) EXEMPEL 

 "Friskis och Svettis då det ska ju byggas om och är ganska stort. Ja det är intressant för 

oss så vi lämnade in men efter förhandlingar då så gick det nästan för halva priset och 

det finns en gräns det går inte." (1) 

 "Men det har ju gått ner så dom bryr man sig inte om så mycket utan man satsar på det 

som är." (2) 

 "Ja två jobb via dom, så har vi hjälp till lite i Hallsberg ett par, tre projekt som vi inte 

hade fått annars." (2) 

Opportunity Orientation (GRÖN) 

 "Och då nosar vi upp det med att vi har abonnemang hos olika bolag som serverar oss 

att nu är det en upphandling på gång." (1)  

 "Då lägger vi in den hos dom här sökföretagen och då får vi ut allt som händer i hela 

Europa och Sverige på upphandlingssidan på offentlig sida." (1) EXEMPEL  

 "Och skrivit in LED armaturer så det går från glödlampa till lysrör och nu är vi inne på 

LED. Så sådana trender kan man säga påverkar oss. Sen försöker vi och skapa trender 

också  lite grann." (3) EXEMPEL 

 "Ja det är det här med energibesparing det kan vara att man försöker övertyga kunden 

om närvarostyrning alltså att det finns produkter framme och då hamnar vi ibland i 

såna lägen att vi hjälper tillverkare att ställa krav och tala om för kunden vad det är för 

något och varför den bör välja vissa produkter." (2) EXEMPEL 

 "Det är kunden men då ska konsulten, alltså konsulten är enligt mig en rådgivare och 

för oss är det då viktigt att om kunden frågar efter någonting som han kanske har hört 

 och som innebär en energibesparing alltifrån vindkraft till någon fläkt då ska vi vara 

pålästa och därför sitter jag med i AMA grupp och byggtjänst och har 

Energimyndigheten någonting så försöker vi vara nära och ute och lyssna på 

seminarier för att höra det senaste." (2) 

 "Så de ställer krav på oss att ni måste kunna uppfylla vissa saker och då kanske vi 

måste byta ut vår datorpark men inte får vi skicka den fakturan till kunden… Så vi 

måste hela tiden följa dessa, de kan man kalla trender." (2) 

 "Det är ju ingenting som bara kommer utan det har ju med energikraven som 

myndigheten ställer. Vi kan inte bygga ut kärnkraftverk och då kommer dom här 

kraven och nu pratar jag el va men de gäller ju även vvs, frekvensstyrda motorer osv. 

Nu styrs allting på ett annat sätt beroende på hur många som är närvarande osv…" (3) 
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 "Kan vi lämna på styrutrustning kärnkraftverk i Oskarshamn, nej det är inte våran grej, 

vi håller inte på med sånt…" (1) 

 "För om vi ger oss in på en sak där vi saknar rätt kompetens då måste ju vi anlita en 

underkonsult, vi måste anlita en expert antingen får vi skadestånd för att vi gör fel och 

det vill ju inte vara med om."(1) 

 "För mig känns det jättefrämmande att rita gatubelysning i en stad, det är inte min grej 

och jag vet inte hur det skulle bli heller…" (1) 

 "Så om det ringer en butiksägare till mig och frågar vilket har hänt, kan ni komma ut 

till våran bostadsrättsförening och se över i tvättstugan för det ser inte så bra ut med 

belysningen. Ja… de kan vi väl göra men vi tackar kanske nej för det är inte en sån 

kund vi är ute efter." (1) 

 "Vi försöker också undvika de här med typ att man bygger Biltema och garage eller 

nåt förråd." (1) 

 "Ja vi kollar upp och ser om det finns några förfrågningar men det är ju ramavtal ofta." 

(1) 

 

Customer Intensity (RÖD) 

 "Ja och då har vi vissa krav som vi måste uppfylla då." (2) EXEMPEL 

 "Det viktigaste för kunden är alltså att det flyter på, leverans klockan ett på en fredag 

är ett och inte två… för har man varit i den organisationen som jag har varit i då 

förstår man att det är mycket projekt som ligger på varje handläggare.” (3) 

 "Men det där har utretts då genom åren och vi borde alltså vara mera med 

entreprenörerna och då har någonting som heter Partnering kommit långt. Det är att 

man jobbare ihop med beställare, entreprenör och konsult." (4) 

 "Trender för oss är miljöaspekter, våra kunder som är offentliga är ju ofta kravfyllda 

att föregå om vi säger till exempel att staten har påstått att nu ska det satsas på miljö i 

form av kanske kretslopp och miljöbalkar och sånt där då slår det igenom direkt och 

våra kunder vill ju då att vi ser över, vi får direktiv att vi ska jobba med miljövänliga 

material som vi då skriver in." (2) 

 "Nej utan  det är ju oftast energi och nu håller vi på och lär oss mer med det här med 

solenergi och småskalig kraft då. Så det kan man säga…" (4) 

 "Som brandlarm till exempel när jag började behövde man inte vara certifierad 

konstruktör för brandlarm, det måste man vara sedan en 10 år tillbaks och då är man 

utbildad enligt branschorganisationens regler det är inga myndighetskrav men för att 

anläggningen ska få ett visst godkännande så krävs det ju då att konstruktörerna är 

certifierade." (4) EXEMPEL 

 "Ja det gör vi, vi ska vara engagerad i kundens projekt det är strategi nummer ett. 

Kundnytta och kundnöjdhet och vi ska inte lämna efter oss någon missnöjd kund. Är 

det så att det blir så då måste man ju prata och vi har det i våra kvalitetsssystem att vi 

ska ha en kundenkät för att lyssna på vad kunden tyckte om projektet och då är det 

både först och främst tekniskt, såsom leveranstid och så men även hur de upplevde oss 

gällande samarbetsförmåga till exempel. Så det är sådana här strategier, det är kunden 

vi lever av." (3) 

 "Men målen gäller ändå och man får fundera hur man kan bli mer affärsmässig utan 

att störa beställarna till exempel hur kan vi få ut mera pengar i projekten och då är det 

strävan mot effektivitet som gäller." (3) 
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 "De flesta kunderna följer en agenda för varje projekt, man kan säga man öppnar 

mötet sen är det tidplan, ekonomi kanske kvalitet och sen har man ekonomi och där 

kan det vara förändringar och sen har man avslutning nästa möte." (2) 

 "Vi har egenkontroll och kunden har ju en om man säger projekteringsledning och 

projektledning, det är ju kunden. De har alltid de här stora punkterna typ ekonomi och 

tid. Projekteringsledning är mer detaljerat även om kunden kanske sitter med och 

lyssnar men då berör det till exempel ändringar då. (1) EXEMPEL 

 "Så de ställer krav på oss att ni måste kunna uppfylla vissa saker och då kanske vi 

måste byta ut vår datorpark men inte får vi skicka den fakturan till kunden…" (2) 

 "Ja de gör vi, för de lyssnar ju på oss man kan säga att alla, om slutkunden får 

energikrav på sig då ramlar det ut på dom och oss att rita energieffektivt och då ställer 

man kanske upp något krav på watt per kvadrameter gällande belysning när vi 

installerar el." (4) 

 "Då är det kundenkät som vi kallar det för och det kan vara vid ett telefonsamtal i 

samband med ett avslutande lunchmöte och då kallar vi det för ett förändringsarbetet, 

fof-förändringar och förbättringar och det skickas alltid upp till kvalitetschefen i 

bolaget." (4) 

 "Ofta blir det bra men ibland händer det att det är dåliga referenser vi får in och då tar 

ledningsgruppen upp det med kunden." (3) 

 "Men kvalitetsbrister i projekt, de ser ja allvarligt på för det vill inte kunderna ha." (3) 

 "Så de vi gör är, den förändring vi kan göra är billig och den tar kanske en halvtimme 

mot vad förändringen blir i ett senare skede." (3) EXEMPEL 

 "Det är inte så att dom anlitar oss från dag 1 och sen hör dom inget på 20-30 dagar 

utan det är ett ständigt utbyte under processen via mail och möten och allt." (1) 

 "Vi vill ju att kunden ska få så fina handlingar som möjligt…" (3) 

 "Sen när man kommer till det här kontraktsmötet ja då kan man ju nämna att man 

kollat in vad som är på gång och att man därigenom visar ett riktigt intresse." (3) 

Value Creation through Relationships and Alliances (GUL) 

 "Alla våra kollegor i branschen är ju våra konkurrenter och det här betyder ju att vi har 

ju fått en del uppdrag av XX i Örebro via deras arkitektsida och då är det ju inom 

samma familj." (2) 

 "Men även energi de säger ju att vi ska ha en energiförbrukning på ett hus och det 

påverkar ju oss och våra vänner på VVS och arkitektur gällande isolering och allt 

sådant." (2) 

 "Vi sitter med lite ibland och utvecklar nya produkter opartiskt. Så jag var själv med 

och tog fram vårdhuspaneler för konkurrensutsättning för det var en stor upphandling 

av sådana och då satt jag med i en grupp på 90-talet som hjälpte ett företag att ta fram 

vårdrumspaneler och priserna sjönk om jag inte minns fel med 30 %. Så vi kan hjälpa 

till då och det är väl trender kan man säga men det är ju inte så att det handlar om att 

det ska vara gult eller blått eller grönt då hehe." (2) 

 "Därför sitter jag med i AMA grupp och byggtjänst och har Energimyndigheten 

någonting så försöker vi vara nära och ute och lyssna på seminarier för att höra det 

senaste. Vi vill ju aldrig behöva säga att det där har vi ingen aning om i samband med 

att vi har möte med kund." (3) EXEMPEL 

 "Som jag sa tidigare så fick man en marknadsandel i Skåne på elsidan vilket vi inte 

haft tidigare så det kan man säga att de här synergierna tänkte inte vi på på våran tid 
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utan vi hade våra kontakter och just det där att långsiktiga mål som kan vara att växa, 

men de här nya målen såsom 15 % i resultat det är lite nytt för oss då." (3) 

 "Kan man säga har lett i vårt fall till att vi mer och mer använder leverantörer. Vi 

räknar ju själva fortfarande men använder mer och mer leverantörer. Vi kan ju räkna 

på belysning till exempel men det gör vi ju inte själva utan vi tar kontakt med en 

leverantör som gör det åt oss. Det sparar vi en del på." (2) 

 "Vi jobbar ju i CAD och numera jobbar vi tredimensionellt så nu ritas allting om 

kunden vill i 3D och då kan vi konsulter lägga våra handlingar på varandra och 

jämföra och skruva och vrida." (2) 

 "Tittar på konkurrenterna? Det kan man säga att vi normalt inte gör." (1) 

 "Så det gör vi ibland annars tittar vi inte så mycket. Det är ganska skottsäkra väggar så 

det går inte att titta så mycket. Men just att få en annan konsults handling framför sig 

tycker jag är intressant och då tittar vi både på dom som jobbar direkt mot 

entreprenörer för vi besiktar ju och är ute och då får vi kontakt med andra handlingar 

som vi inte har gjort och då kan vi titta på de och jämföra hur kunde de göra de här 

jobbet som vi förlorade och de var dessutom billigare. Då kan vi titta hur de gjorde 

och jämföra med oss hur vi hade tänkt." (1) EXEMPEL 

 "Detta lyssnar ju våra leverantörer på som då kanske börjar utveckla mer 

energieffektiva produkter och då kommer sådana här som jag nämnde närvarostyrda 

sensorer då." (2) EXEMPEL 

 "Jag är ju med i stor Stockholms tekniska förening till exempel och dom kallar till 

information, ibland är det studiebesök och ibland är det information om nya regler och 

då samlas konsulter, entreprenörer och till och med våra slutkunder bjuds in. Det 

betalar vi 300 kr i medlemsavgift till och det är som en fotbollsklubb fast vi pratar 

elfrågor och då är alla där och då kan man utnyttja erfarenheter." (3) 

 "Ja och det har också blivit mer att vi jobbar i branschen med våra kollegor nu." (3) 

 "Jag visste ju inte ens var de låg eller nej jag menar Hällefors… När man gick in där 

då var det ju lite turbulent i tidningen förstås men men… Detta jobb hade vi aldrig fått 

annars utan det är synergieffekter. Sen har vi lämnat några anbud ihop också som 

grupp då vilket är ganska nytt och kul. Om jag gör något på el så kan vi säga åt 

kunden att vi bildar en konsultgrupp och erbjuder alla tjänster inom koncernen till ett 

fast pris och där har vi lämnat några priser på större projekt som involverar mer eller 

mindre hela XX." (2) 

 

Informal Marketing Research (LILA) 

 "För man behöver inte skicka ut som de va förr då var man ju tvungen nästan att 

annonsera i tidningar och så men utan nu då går de ju ut via byggfakta och sådär och 

då får man hålla koll på det." (1) 

 "Det vi lever på kan man säga det är det att jag har ju varit i en stor organisation 

landstinget då men jag blev förvånad över hur mycket man pratar med varandra, man 

träffas och det är konferens och grejer och man pratar mycket om vad man tycker om 

olika konsulter och frågar vad tyckte ni om hur den skötte sig i olika projekt. Kanske 

säger man då att nej den var bara skräp eller inte och det är det ryktet vi lever på för att 

ligger vi bra till i ett landsting då träffas dom kanske vid en konferens och då kan vi 

göra reklam utan att göra reklam." (2) 
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 "Sen har ju vi våra kvalitetssystem vi måste följa. Vi måste få skriftliga beställningar, 

kontraktsgenomgång. Vi har egenkontroll och kunden har ju en om man säger 

projekteringsledning och projektledning, det är ju kunden." (2) 

 "Om slutkunden får energikrav på sig då ramlar det ut på dom och oss att rita 

energieffektivt och då ställer man kanske upp något krav på watt per kvadrameter 

gällande belysning när vi installerar el. Då slår vi till direkt och säger att det kanske 

inte går att uppfylla eller liknande. Detta lyssnar ju våra leverantörer på som då kanske 

börjar utveckla mer energieffektiva produkter och då kommer sådana här som jag 

nämnde närvarostyrda sensorer då." (1) 

 "Vi måste ha el, hissar och annat. Sen börjar ritningen skaka lite till och sen lugnar de 

ner sig och då kan vi börja titta igen på teknikval och så och då kallas det nollritning. 

Det är med andra ord en process från idé att någon vill bygga något till när det är klart. 

Man kan inte säga senare att nu ska vi ha in mer el här så därför jobbar vi med rutiner 

och grindar som passeras och stängs bakom vartefter vi förankar det med kunder 

också, viktigt, viktigt…." (2) EXEMPEL 

 "Ja plus bostadsområden, men det vi gör ibland är att vi går in på kommunens hemsida 

på deras bygg och miljösida. Där står det oftast kommande projekt, planerade projekt 

då. (3) 

 

Market Immersion (ORANGE) 

 "För i början är ofta sådant mycket dyrt och då vill ju inte entreprenörer jobba med 

dem men när vi har våra slutkunder och vi skriver in sådana produkter ja, då kommer 

marknaden igång och då sjunker priserna vi jobbar ju med halogenfria plaster och 

sådant till exempel." (2) EXEMPEL 

 "Så det jobbar vi mycket med det är trender och nu är trenden att gå över på LED led 

belysning på vår sida så det är mycket nu vi har hållit på i ett år nu och skrivit in LED 

armaturer så det går från glödlampa till lysrör och nu är vi inne på LED." (1) 

EXEMPEL 

 "Nej utan  det är ju oftast energi och nu håller vi på och lär oss mer med det här med 

solenergi och småskalig kraft då. Så det kan man säga…" (1) 

 "Utan vi ska vara någorlunda pålästa men det är ingenting vi försöker gå in och sälja 

utan våra kunder talar ofta om att vi är en politiskt styrd organisation och nu ska det 

sparas energi vi ska spara genom vindkraft och då måste vi lära oss det och följa med 

så vi är inga säljare som sådana men vi kan rådgöra med kunden." (3) 

 "Vi har egenkontroll och kunden har ju en om man säger projekteringsledning och 

projektledning, det är ju kunden." (3) 

 "Detta lyssnar ju våra leverantörer på som då kanske börjar utveckla mer 

energieffektiva produkter och då kommer sådana här som jag nämnde närvarostyrda 

sensorer då." (1) 

 "Så fort de dyker upp någon förfrågan eller dyker upp en annons och berör det något 

vi inte behärskar det är inte vårt område ja då lämnar inte vi något anbud." (3) 

 "Men vi tittar som sagt alltid på är det här våran grej? Har vi rätt kompetens?" (3) 

 "Vi håller oss till det gamla, vi har rutiner och kvalitetssystem." (3) 

 "Men när det blir mer komplexa projekt då brukar man tala om vad som blir mest." 

ekonomiskt fördelaktigt och väver in krav som kompetens, erfarenhet och kvalitet. Så 

företagsnamnet är högst upp men man synar alltid personerna som är inblandade och 

tar referenser. Som i vårt fall när vi fick Nyköping de hade ju ringt upp till 4 av mina 

kunder och frågat hur de hade gått med de projekten vi genomfört då och det verkade 

ju som att det hade gått bra. Jag brukar fråga om kunder då och då om de kan ställa 
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upp som referenser men man får ju inte reda på om de ställer upp på det som 

upphandlaren kräver förstås."(3) 

 "Om jag behöver gå ut och ha kunder till exempel på lägenhetssida då känner inte jag 

mig hemma och inte dom heller." (3) EXEMPEL 

 "Vi är duktiga på våran grej." (3) 

 

Effectuation (TURKOS) 

 "Vi hade när vi var personalägda bestämmelser att vi lägger oss på den här nivån 

gällande resultat och nu när vi har hamnat i en koncern har vi mål som säger att vi ska 

uppvisa 15 % i resultat så det är det som gäller nu. Tidigare har vi kommit  upp till 

mellan 5  och 7 % men nu är kravet 15 % som sagt." (1) 

 "Vi ska lämna till modern och det innebär ju att vi måste se över våra prisbilder, vi 

måste bli bättre på att förhandla gällande priser, vi måste vara på hugget när det gäller 

förändringar." (2) 

 "Det kan man säga indirekt gör vi det utan att veta om det men koncernen har bestämt 

och affärsplanen säger ju vad man ska jobba med och våran huvudinriktning är ju 

landsting och offentlig sida eller om vi vill jobba med industri.." (2) 

 "Affärsplanen säger ju vad man ska lägga krutet på." (3) EXEMPEL 

 "Men så kom den här finanskrisen och då lugnade vi ner oss lite för då lugnade ju 

offentlig sida ner sig också." (2) 

 "Trender för oss är miljöaspekter, våra kunder som är offentliga är ju ofta kravfyllda 

att föregå om vi säger till exempel att staten har påstått att nu ska det satsas på miljö i 

form av kanske kretslopp och miljöbalkar och sånt där då slår det igenom direkt och 

våra kunder vill ju då att vi ser över, vi får direktiv att vi ska jobba med miljövänliga 

material som vi då skriver in." (2) 

 "Som brandlarm till exempel när jag började behövde man inte vara certifierad 

konstruktör för brandlarm, det måste man vara sedan en 10 år tillbaks och då är man 

utbildad enligt branschorganisationens regler det är inga myndighetskrav men för att 

anläggningen ska få ett visst godkännande så krävs det ju då att konstruktörerna är 

certifierade." (2) 

 "Vi håller oss inom våra ramar." (2)  

 "Man kommer överens om priser som gäller och den affärsmässigheten kan bygga på, 

tycker jag som vi har haft på XX sedan tidigare nu kommer det att ändras av nya 

ledningen såg jag på mail."(2) 

 " Ja, eh jag kan säga så här att man måste ha ett mål sen måste det vara mätbart… men 

det som är svårt för oss kanske i och med det målet man satt nu, det är mycket högre 

än man tidigare haft."(3) 

 "Tidigare på XX hade vi ledningsgruppsmöten där vi alltid stämde av förfrågningar 

och snackade ihop oss om det var intressant att lämna anbud. Kan vi lämna på 

styrutrustning kärnkraftverk i Oskarshamn, nej det är inte våran grej, vi håller inte på 

med sånt…" (2) 

 "Så vi håller oss lite där vi finns." (2) 

 "Ja det är vi tvungna att göra hela tiden för det kommer nya krav hela tiden, nya 

ljuskrav, nya byggregler och så det är fortlöpande. Som jag sa tidigare då vi vill ju 

aldrig sitta på ett möte och känna att det där har vi ingen aning om. Så att elsidan är ju 

lite speciell där finns ju ellagen, på bygg finns ju föreskrifter men på el är det alltså en 

lag som reglerar. Vi är mera strikt ansvariga för de vi gör så vi utbildar oss 
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fortfarande. Som kabeltemperaturer det var 70 max förut nu får den bli 90 grader och 

de innebär att då kan vi dimensionera ner då behöver de inte vara så grova längre. De 

blir mer ekonomiskt då." (2) 

 "Men alltså såna marknadsindelningar att vi ska rita hus och vi ska ha kvalificerade 

beställare som har pengar." (1) EXEMPEL 

 "Kan ni komma ut till våran bostadsrättsförening och se över i tvättstugan för det ser 

inte så bra ut med belysningen. Ja… de kan vi väl göra men vi tackar kanske nej för 

det är inte en sån kund vi är ute efter." (2) 

 "Vi försöker också undvika de här med typ att man bygger Biltema och garage eller 

nåt förråd." (2) 

 "Men det har ju gått ner så dom bryr man sig inte om så mycket utan man satsar på det 

som är." (2) EXEMPEL 

8.3.5 Gasellföretag 1, Eskilstuna 

 

Growth Orientation (BLÅ) 

 "Men inom 3-4 år har vi sagt att det ska omsätta 10 miljoner ungefär." (2) EXEMPEL 

 "Ja men det är ju långsiktighet och hållbarhet jag strävar efter."(1) EXEMPEL 

 "Ja nu har vi fått mycket jobb åt dom större byggherrarna i stan då så att det har ju 

ökat på lite…" (2) 

 "Ja det går mest till genom mun mot mun metoden samt att när vi har mycket jobb så 

sätter vi upp mycket banderoller på ställningar och det ger mycket. Speciellt på 

hyrställning som är nytt, när folk märker att vi är här och där då får vi mer jobb." (3) 

EXEMPEL 

 "Ja och vi gör ju väldigt mycket kyrkor. Så då om man gör två kyrkor och den 

församlingen pratar ju med andra." (3) 

 

Opportunity Orientation (GRÖN) 

 "Men sen så såg jag att det blev så mycket förfrågningar så då fixade jag XX då och 

det blev två bolag." (1) 

 "I 2: Har ni ett behov av att synas för att få jobb R: Ja och på bilarna så det syns ju bra 

vilket ger jobb." (4) 

 "Eftersom vi oftast är totalare också så kan vi lösa allt inom byggbranschen…" (1) 

EXEMPEL 

 "Ja det är nog vi för vi påtalar ju vad vi ser alltid till exempel att här tycker jag ni ska 

byta bruk till exempel för vi har sett det här och det här och sen tittar dom och 

antingen säger de ja eller nej då." (2) EXEMPEL 

 "Jo men då får jag göra handling själv då och sen lämnar ju jag till ja beställaren och 

säger att så här tycker jag vi ska göra, det gäller ju dom som inte har så bra erfarenhet 

kanske." (2) 

 "Jag måste prova dra igång eget så då gjorde jag det." (4) 

 "Sen kan man göra lite roliga grejer typ som att bygga ett hotell som det här haha." (4) 

 "Vi hyr ju ut kontor då till småfirmor." (1) 
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 "Det blir väl en avknoppning på det här sen då, ett fastighetsbolag då." (1) 

 "Jag är ju lite så här en doer så då kör jag ju bara helt enkelt." (4) EXEMPEL 

 "Ja huvudet, tyckte det kunde finnas ett behov." (4) 

 "Det är väl det som är en svaghet kanske att jag kör mest. Så att det är kul med nya 

utmaningar." (4) 

 "Det här har ju mer varit lite av en rolig grej men XX där har jag ju mer en strategi…" 

(3) 

 "Ja man köpte till sig själv sen hyrde man ut lite till kompisar och så och sen vart de 

mer och mer." (1) 

Customer Intensity (RÖD) 

 "Vi försöker lösa det, vi har mycket medarbetare som hjälper oss alltifrån plåtslagare 

till målare till grävmaskinister." (2)  

 "Men har man hållit på i 10 år som vi så har man byggt upp en bra bank som man 

gärna vill jobba med." (4) 

 "I 2: Så sker det en löpande avstämning under projektets fortlöpande? R: Ja precis de 

gör det." (1) 

 "Jo men så är det ju och jag ger dom jobb och dom ger mig jobb och så funkar det 

ju…" (1) 

 "Ja vi försöker gå lite utbildningar till exempel arbetsmiljö, ställningsbyggnationer, 

entreprenadjuridik och gubbarna går ju liftutbildning och sånt då. Så det är viktigt…" 

(4) EXEMPEL 

 "Ja det är ju mycket krav på ställningsbyggande, heta arbeten, det är mycket krav 

generellt i branschen. Väldigt mycket sånt." (2) EXEMPEL 

 "Ja det är det till exempel Statens fastighetsverk har ju speciella krav och det är 

speciella kontroller. Det är inte lika mycket på byggbolagen." (2) 

 "Ja ja har ju lärt mig på något sätt att ta in information. Man har ju hållt på i 10 år och 

visste att man hade kunder och sen har det ju ökats på." (1) EXEMPEL 

 "Ja man köpte till sig själv sen hyrde man ut lite till kompisar och så och sen vart de 

mer och mer." (1) 

Value Creation through Relationships and Alliances (GUL) 

 "Vi försöker lösa det, vi har mycket medarbetare som hjälper oss alltifrån plåtslagare 

till målare till grävmaskinister." (2) EXEMPEL 

 "Så då har vi samlat ihop oss en bank som är bra…" (2) 

 "Det finns fördelar i form av att du är mer flexibel, det är dock svårare att hitta bra 

underentreprenörer men har man hållit på i 10 år som vi så har man byggt upp en bra 

bank som man gärna vill jobba med." (2) 

 "Det kan ju vara plåtdetaljer också och sen brukar jag alltid påtala allt jag ser även om 

jag gör ett jobb ifall taket inte ser bra ut för då har de en chans att välja." (2) 

 " Ja de händer ju att vi tittar på felena hos våra komkurrenter." (1) EXEMPEL 

 "I 2: Kan du beskriva hur det arbetet ser ut? R: Nej men vad dom använder för 

material och maskiner och… tar efter det som är bra då…" (1) 
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 "I 2: Har ni något speciellt mål när ni försöker iakta konkurrenterna? R: Ja det är väl 

att vara bättre isåfall hehe." (1) 

 "I 2: Ja tänker i form av effektivitet eller liknande? R: Nej ingenting aktivt sånt…" (1) 

 "Jo men så är det ju och jag ger dom jobb och dom ger mig jobb och så funkar det 

ju…" (2) 

 "Ja det har vi, vi betalar en avgift och då får vi lokala upphandlingar och så och man 

kan välja ut det man vill då?" (1) 

 "Jo men så är det ju lite, man kan ju få lite jobb om man sitter och fikar med andra och 

så." (3) 

 "Folk ringde mig hela tiden kors och tvärs så jag kunde ju liksom jobba dygnet runt 

om jag ville och då tänkte jag att äh jag måste prova dra igång eget så då gjorde jag 

det." (3) EXEMPEL 

 "Ja det får vi och det är ju typ dom som jag använder som underleverantörer de ger ju 

jobb och det rullar vidare…" (2) 

 "Ja vi är en liten grupp som diskuterar mycket och vi jobbar tätt ihop." (2) 

 

Informal Marketing Research (LILA) 

 "I 2: Försöker ni bevaka och analysera förändringar i omvärlden och i branschen? R: 

Ja det får man ju reda på men det är inte så att vi har något system för det…" (2) 

 "Det är både och faktiskt. Har man hållt på mycket med kyrkor och så då ändras det 

mycket hela tiden och man har en öppen dialog." (2) eXEMPEL 

 "Ja så är det ju man kliar varandra lite på ryggen och ibland kan man ju välja nån som 

jag vet att där har jag en chans att få jobb, så det är ju viktigt!" (2) 

 "Ja precis så jag förvandlade dessa till dagsjobb kan man säga och sen rullade det bara 

på, men man velade säkert i två år innan man vågade och så."(3) 

 "Jag är ju lite så här en doer så då kör jag ju bara helt enkelt, typ det där såg häftigt ut 

ja men vi kör oj det där kan bli bra…!" (3) 

 "I 2: Fick du iden till konceptet någon annanstans ifrån? R: Ja huvudet, tyckte det 

kunde finnas ett behov." (3) 

 "Det är väl det som är en svaghet kanske att jag kör mest. Så att det är kul med nya 

utmaningar." (3) EXEMPEL 

 "Ja det får vi och det är ju typ dom som jag använder som underleverantörer de ger ju 

jobb och det rullar vidare…" (2) 

 "I 2: Sker det här rutinmässigt eller mer spontant? R: Njae vid behov skulle jag vilja 

säga…" (3) 

 "Men vår största marknadsföringsansträngning det är ju att synas, tidningar och så det 

tycker inte jag är någon ide det kostar bara pengar." (2) 

 "Ja att ha mycket jobb, att synas genom det då, det är bästa marknadsföringen att ha 

jobb." (3) 

 "Nej dom gånger jag har annonserat så, nej de ger inte mycket."(3) 
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 "R: Ja vi är en liten grupp som diskuterar mycket och vi jobbar tätt ihop. De känner ju 

oftast till om det är någon ny kund och återigen det är det här med nätverkandet." (3) 

Market Immersion (ORANGE) 

 "Vi har gjort 15 kyrkor nu totalt och det sprider sig ju." (3) 

 "Ja precis underleverantörer såsom när vi jobbar med kyrkor då är det allfrån 

markarbete till fasad till att lägga om taket." (2) 

 "Ja det är nog vi för vi påtalar ju vad vi ser alltid till exempel att här tycker jag ni ska 

byta bruk till exempel för vi har sett det här och det här och sen tittar dom och 

antingen säger de ja eller nej då." (3) 

 "Vi följer alltid en handling när det kommer till utförande, eller jag gör en handling." 

(3) 

 "Jo men då får jag göra handling själv då och sen lämnar ju jag till ja beställaren och 

säger att så här tycker jag vi ska göra, det gäller ju dom som inte har så bra erfarenhet 

kanske." (3) EXEMPEL 

 "Vi har några på mursidan och har hållt på med det hela livet, de vet ju oftast mer än 

alla andra." (3) 

 "Ja för jag kan ju inte vara ute varje dag utan vi får ju lita på gubbarna." (3) 

 

Effectuation (TURKOS) 

 "XX har vi att vi ska ligga runt 20 miljoner ungefär i omsättning och Hyrställning är 

ganska nytt så att det är, omsätter kanske 4 idag men inom 3-4 år har vi sagt att det ska 

omsätta 10 miljoner ungefär." (2) 

 "I 2: Är detta en medveten strategi från er sida? R: Ja det är det absolut." (3) 

 "Vi försöker lösa det, vi har mycket medarbetare som hjälper oss alltifrån plåtslagare 

till målare till grävmaskinister. Eftersom vi oftast är totalare också så kan vi lösa allt 

inom byggbranschen…" (2) 

 "Ja lite har vi väl funderat men jag tror inte man ska sprida sig för stort för de gäller att 

hålla koll på det man gör så att säga…" (1) 

 "Det kan ju vara plåtdetaljer också och sen brukar jag alltid påtala allt jag ser även om 

jag gör ett jobb ifall taket inte ser bra ut för då har de en chans att välja." (2) 

 "Jo men så är det ju och jag ger dom jobb och dom ger mig jobb och så funkar det 

ju…." (2) 

 "Ja så är det ju man kliar varandra lite på ryggen och ibland kan man ju välja nån som 

jag vet att där har jag en chans att få jobb, så det är ju viktigt!" (3) 

 "Men de stora jobben då får man ju hur man ska göra." (3) 

 "Sen hade jag en jäkla massa extra jobb egentligen. Folk ringde mig hela tiden kors 

och tvärs så jag kunde ju liksom jobba dygnet runt om jag ville." (2) 

 "Ja precis så jag förvandlade dessa till dagsjobb kan man säga och sen rullade det bara 

på, men man velade säkert i två år innan man vågade och så." (2) 

 "Ja men det är ju friheten och sen kan man göra lite roliga grejer typ som att bygga ett 

hotell som det här haha." (2) 
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 "Ja så det är ju egentligen tre bolag nu. Det blir väl en avknoppning på det här sen då, 

ett fastighetsbolag då." (3) EXEMPEL 

 "Ja ja har ju lärt mig på något sätt att ta in information. Man har ju hållt på i 10 år och 

visste att man hade kunder och sen har det ju ökats på." (3) 

 "Ja det fanns mycket förfrågningar helt enkelt." (2) 

 "Ja man köpte till sig själv sen hyrde man ut lite till kompisar och så och sen vart de 

mer och mer." (2) EXEMPEL 

 "Ja vi är en liten grupp som diskuterar mycket och vi jobbar tätt ihop. De känner ju 

oftast till om det är någon ny kund och återigen det är det här med nätverkandet." (2) 

 

 

 


