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Sammanfattning 
Småföretagare konfronteras av många utmaningar på dagens marknad, konkurrenter, nya 
produkter, kontinuerligt utveckla verksamheten, attrahera personal, kompetensallokering, 
o.s.v. (Verreynne & Meyer, 2010, s. 399). Dessa utmaningar leder ofta till problematik för 
småföretag i produktutvecklingen. Blankson & Omar, (2002, s. 130-131) har visat att ett stort 
antal småföretagare inte har kännedom om existerande företags- och marknadsstrategier. 
Småföretagares verksamhet bedrivs ofta utifrån spontana och oplanerade marknadsstrategier 
vilket kan leda till ökade kostnader och tidskonsumtion. Det finns mängder av modeller och 
teorier kring hur produktutvecklingen bör struktureras och vad den skall innefatta d.v.s. hur 
processen ska se ut. Detta har gjort att definiera processen i detalj är problematiskt. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka omfattningen av marknadsföring och faktorer som 
påverkar marknadsföring hos småföretag under produktutvecklingsprocessen. Detta för att ge 
ett teoretiskt bidrag till ämnet samspel marknadsföring/produktutveckling i småföretag.  
 
Studiens forskningsmetod är av kvalitativ karaktär. I denna metod tillämpades 
semistrukturerade intervjuer för insamlandet av primärdata som tillsammans med studiens 
teoretiska referensram utgör grunden för studiens analys och slutsatser. Studiens respondenter 
består av småföretagare med positionen VD i samtliga fall. Respondenterna är verksamma 
inom olika branscher. Detta för att ge studien ett helhetsperspektiv över gruppen 
småföretagare och deras situation.  
 
Studiens teoretiska referensram utgörs av vetenskapliga artiklar med inriktning på 
produktutveckling, marknadsföring och samspelet dem emellan. Referensramen härstammar 
från forskning av Clark & Fujimoto, (1991), Trott, (2008), Brown & Eisenhardt, (1995), 
March-Chordá, Gunasekaran & Lloria-Aramburo (2001), Wern, Sounder & Berkowitz, 
(2000), Langerak, Hultink & Robben, (2004), Ledwith & O’Dwyer, (2009), Blankson, 
Motwani & Levenburg, (2006), Troy, Hirunyawipada & Paswan, (2008), Leenders & 
Wierenga, (2005), Gupta, Raj & Wilemon’s, (1986) och Wang & Montaguti, (2002). Denna 
forskning tyder på att produktutvecklingen är en komplex process som påverkas av en rad 
olika faktorer, samt att marknadsföring är en viktig beståndsdel i denna process. 
  
Studiens resultat visar att småföretagare inkluderar marknadsföring i 
produktutvecklingsprocessen i varierande omfattning. Det avslöjas även att det är olika 
faktorer som påverkar marknadsföringen från företag till företag. Vidare, studiens 
småföretagares uppfattade behov av marknadsföring i produktutvecklingen skiljer sig från den 
faktiska nivån av marknadsföring. Det existerar därmed ett integrationsgap i företagens 
verksamhet. Småföretagarna har incitament i verksamheten för att bemöta problematiken med 
integrationsgapet. Detta incitament grundar sig i den nära kontakt som existerar mellan 
medarbetare i företagen.  
 
Nyckelord: ”småföretag” ”produktutveckling” ”marknadsföring” ”integration” 
”marknadsstrategier”  
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1. Inledning 
Kapitlet presenterar studiens grund för ämne och problemformulering. Kapitlet syftar till att 
visa studiens relevans och läsaren kan följa hur vi utifrån olika perspektiv sammanför 
kunskap till ett gemensamt område.  

1.1 Introduktion 
Företags förmåga att utveckla och producera nya produkter är starkt relaterat till företags 
framtida utveckling och ekonomiska stabilitet. Nya produkter/produktutveckling hjälper 
företag att anpassa sig till förändringar på den rådande marknaden. När marknaden, teknik 
och konkurrens förändras blir småföretagens1 förmåga att vara innovativa och framgångsrikt 
lansera nya produkter en kritisk punkt. Det går även att identifiera ett klart samband mellan 
konstruktionen och planeringen av en marknadsstrategi gentemot ett företags möjligheter att 
framgångsrikt lansera nya produkter. (Lewidht & O’Donner 2009, s. 653-654) Blankson & 
Omar, (2002, s. 130-131) har dock visat att ett stort antal småföretagare inte har kännedom 
om existerande företags- och marknadsstrategier. Småföretagares verksamhet bedrivs ofta 
utifrån spontana och oplanerade marknadsstrategier vilket kan leda till ökade kostnader och 
tidskonsumtion. Det finns mängder av modeller och teorier kring hur produktutvecklingen bör 
struktureras och vad den skall innefatta d.v.s. hur processen ska se ut. Detta har gjort att 
definiera processen i detalj är problematiskt. Det finns dock generella definitioner av denna 
process. Dessa definitioner förklarar produktutveckling som en aktivitet för att skapa och 
behålla konkurrenskraft (Huang, Soutar & Brown, 2001, s. 53), skapa välfärd och framgång 
(Lindman, Scozzi & Otero-Neira, 2008, s. 52) och öka företags intäkter (Langerak, Hultink & 
Robben, 2004, s. 80).  Det är även ofta understruket att produktutveckling är en kritisk faktor 
för ett företags fortlevnad i ett långsiktigt perspektiv (March-Chorda, Gunersaker & Lloria-
Aramburo, 2001, s. 301). Det finns i sin tur även en mängd kritiska faktorer inom 
produktutveckling som även dem varierar beroende på företag och produkt. För att förenkla 
och skapa en uppfattning över vilka kritiska funktioner som skall ingå i en specifik 
produktutveckling så planeras ofta produktutveckling efter en tidsaxel med ett antal moment 
eller steg som bör ingå. Dessa moment har ofta en växelvis design där ett moment avlöser det 
andra. Trott, (2008, s. 522) är en av många som skapat en sådan modell. Där han delar in 
momenten i tre steg; 1) ”Sammansättning av kunskap” och ”generering av affärsmöjligheter”.  
2) ”Produktkoncept utveckling” och ”utveckling av prototyper”. 3) ”Marknads- och 
tekniktest” och ”marknads introduktion”. 
 
För småföretagare är utmaningar många på dagens marknad. Utmaningarna består t.ex. av 
kompetensallokering, attrahera personal och att kontinuerligt utveckla verksamheten 
(Verreynne & Meyer, 2010, s. 399). Dessa utmaningar leder ofta till problematik för 
småföretag i produktutvecklingen, vilket även syns i statistik över andelen småföretagare som 
blivit framgångsrika (över 20 anställda på en period av 5år).  I Sverige är 6 procent av den 
arbetsföra befolkningen involverad i småföretagande. Ur den målgruppen beräknas endast 
0,45 procent vara delaktig i ett framgångsrikt företag, utifrån tidigare nämnda kriterium 
(GEM High-Growth Entrepreneurship, 2007, s. 18).  

                                                 
1
 Se ”1.6 Begrepp och definitioner” för begreppets definition i denna studie. 



8 
 

 
Att produktutvecklingsprocessen innefattar forskare, ingenjörer, produktion, marknadsföring2, 
försäljningsstrategi, advokater, finansiering, finansieringsanalyser, distribution och så vidare 
kan dock de flesta föreställa sig (Robert Shaw & Philip Kotler, 2009, s. 19). Med alla dessa 
variabler till produktutveckling förstår vi att det finns en problematik i fördelningen av 
arbetsbördan och i identifiering av variabler som investeringar skapar bäst lönsamhet i 
produktutvecklingen. Larson & Lewis, (2006, s. 121-122) identifierar sju faktorer som 
påverkar resultatet av företagets produktutveckling. Dessa är framgång, finans, tillit i 
produkten, sakkunskap, marknadsföring, överbetoning på teknik, 
produktutvecklingsprocessen och personliga egenskaper hos involverade individer. Av dessa 
sju faktorer identifieras marknadsföring som en av de centrala faktorerna bland ett flertal 
forskare (Larson & Lewis, 2006, s. 122). Detta eftersom marknadsföring bidrar med 
marknadskunskap och en marknadsorientering vilket i förlängningen leder till att rätt 
produkter utvecklas till lämplig marknad (Wern, Sounder & Berkowitz, 2000, s. 610). Viktigt 
att nämna är att marknadsföring är ett vitt utbrett uttryck och ”marketing” som vi valt att 
definiera marknadsföring som är om möjligt ännu bredare. Marknadsföringens uppgift inom 
produktutveckling är att identifiera marknader och potentiella kunder March-Chordà et., al. 
(2002, s. 304). Samt även att skapa, kommunicera, leverera och utbyta erbjudanden mellan 
två parter (Gundlach & Wilkie, 2009, s. 262).  
 
Marknadsföring har även fått en ökad betydelse inom dagens företagsklimat. Orsaken till 
detta är att effektiviseringen av egen forskning och utveckling inom företagen har ökat och 
givit större utrymme för marknadsföring. Företagare har också möjligheten att tillämpa och 
integrera andra företags forskning och utveckling i sin egen produktutveckling och därmed 
tilldela marknadsföring ett större utrymme. Ökad tillgänglighet av information och 
kommunikation är orsaken till detta. Företag kan alltså erbjuda imitationer av konkurrenters 
produkter till ett annat segment eller utveckla likartade produkter för konkurrens inom samma 
segment. Koncentration på marknaden och att kommersialisera produkten mot användare blir 
därmed av större vikt då teknik inte behöver utvecklas till fullo av dem själv. Företagen sparar 
viktigt kapital och tid med utveckling av nya produkter på detta sätt. Detta är samtidigt ett 
historiskt skifte då det förr i tiden var en kritisk strategisk tillgång med intern forskning och 
utveckling. Det var till och med ett hinder för mindre företag på flera marknader. 
(Chesbrough, 2003, s. 35, 41) Det har alltså bildats bättre förutsättningar för mindre 
företagare att konkurrera med hjälp av en utveckling och ökad informationstillgänglighet av 
forskning och utveckling.  
 

1.2 Problemdiskussion 
Tidigare undersökningar visar att många småföretag inte arbetar utifrån strukturerade 
modeller när marknadsföring integreras i produktutveckling. Vad detta kan antas bero på blir 
därmed en intressant aspekt att undersöka. Tofty & Shatterjee, (2004, s. 42-43) påstår att 
dagens höga marknadstempo försvårar arbeten med marknadsföring i sådan utsträckning att 
det inte finns möjlighet för småföretagare att parallellt arbeta med produktutveckling och 
                                                 
2
 Se ”1.6 Begrepp och definitioner” för begreppets innebörd i denna studie. 
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marknadsinriktning. Även om dagens marknadstempo är en bidragande faktor till avsaknad 
eller brist på marknadsföring och tydliga verksamhetsstrategier kan det antas att fler faktorer 
påverkar. Detta då det visats ha stor betydelse att i ett tidigt stadium integrera marknadsföring 
i produktutvecklingsprocessen.  
 
Marknadsföring kan användas för att skapa marknadskunskap d.v.s. att identifiera 
marknadens behov och attityd till den planerade produkten. Detta underlättar företagens val 
av positionering och strategi på marknaden. Dock kan rigorösa marknadsundersökningar vara 
tidskrävande och kostsamma för företaget i ett högt konkurrenstempo, men bör inte vara en 
faktor till avsaknad av marknadsföring i produktutvecklingen. (Ernst, et. al., 2010, s. 80). En 
annan avgörande faktor som påverkar bristen av marknadsföring i produktutvecklingen kan 
vara kunskapsfaktorn. Detta kan vara en tänkbar faktor som speciellt riktar sig mot 
småföretag som saknar kompetent personal. Ett exempel kan vara ett tekniskt inriktat företag 
som i många fall uteslutande består av ingenjörer med begränsande kunskaper inom områden 
för marknadsföring. Vidare, ekonomiska resurser kan också ses som en möjlig faktor till 
varför inte fler småföretagare är mer marknadsorienterade i sin produktutveckling. Då 
småföretagare är en grupp som många gånger styr över ett kapital som begränsar dem att 
investera i parallella stöd aktiviteter under processen av produktutveckling (Larson & Lewis, 
2006, s. 123).  
 
Marknadsförings möjlighet att via integration effektivisera och öka lönsamheten i 
produktutvecklingen styrks av teoretisk litteratur från Brown & Eisenhardt (1995); Griffin & 
Hauser (1996); Ernst, et. al., (2010) och från empirisk litteratur Henard & Szymanski (2001); 
Troy, Hirunyawipada, & Paswan (2008). Troy, et. al., (2008, s. 141-142) går även ett steg 
längre med att belysa vikten av en integration mellan marknadsföring och produktutveckling i 
skapandet av nya produkter. De påstår att fusionen av dessa faktorer för utveckling av nya 
produkter är av sådan vikt att de inte endast skall ses som främjande för en produkt, utan 
istället som en nyckelfaktor för att produkten skall bli lönsam.  
 
Trots dessa tydliga samband på betydelsen av att integrera marknadsföring med 
produktutvecklingen och den stora tillgången på forskning inom området, så är det en stor 
majoritet av nystartade småföretag som inte har en uttalad och genomtänkt marknadsstrategi. I 
forskningsstudie gjord av Tofty & Shatterjee (2004, s. 42) framgår att endast 29 procent av de 
undersökta företagen upprättat skriven och tillgänglig affärside. Anledning till detta påstår 
Tofty & Shatterjee, (2004, s. 42-43) även det är beroende av det höga konkurrenstempot på 
marknaden. Detta innebär att det ställs höga krav på att företag ständigt skall producera nya 
produkter samt finna nya marknadsföringsmetoder. Detta bidrar i sin tur med att det blir svårt 
att kombinera en stabil affärsmodell med företagsverksamheten (Bengtsson & Holmqvist, 
2000, s. 52).  Därmed är problematiken integration av marknadsföring i produktutvecklingen 
hos småföretagare ett intressant undersökningsområde. Öka kunskap om hur småföretaget 
reagerar eller konfronterar globala förändringar i marknaden, tekniken och kundbeteende 
bidrag till en ökad teoretisk förståelse inför fenomenet.  
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Sammanfattningsvis, det finns ett gap mellan teori och praktik. Teorin betonar vikten av att 
integrera marknadsföring i produktutvecklingen tidigt. I praktiken finns det inte för 
småföretagare samma fokus och struktur angående integration av marknadsföring i 
produktutvecklingsprocessen. Problematiken i detta gap mellan teori och praktik är enligt oss 
också förståligt eftersom stadium för integration är en variabel som är oberäknelig och är 
subjektiv för olika företag (Troy, et. al., 2008, s. 140-141). Det finns därmed en problematik 
med att besvara frågan när ett företag bör integrera marknadsföring i produktutveckling. 
Därför har vi i denna uppsats istället valt att belysa problematiken utifrån att studera specifika 
fenomen av samspelet marknadsföring/produktutveckling i ett antal småföretag.   
 
Genom att visa på hur integrationen av marknadsföring och produktutveckling i småföretag 
ser ut bidrar denna studie till litteraturen om samspelt av marknadsföring/produktutveckling. 
Det finns även mycket få tidigare teorier som diskuterar samspelet mellan marknadsföring 
och produktutveckling i småföretag. Anledning till detta kan antas bero på att när detta 
teoretiska område diskuteras är den ofta fokuserad på avdelningar3 och att integrera 
avdelningar med varandra som endast förekommer i större företag. Därmed anser vi även 
studien får relevans eftersom den är inriktad mot småföretag.   
 

1.3 Problemformulering:  
Problemdiskussionen leder oss in på våra två problemformuleringar som ämnar studera hur 
småföretag arbetar med produktutveckling, samt studera hur de integrerar marknadsföring i 
denna process. Vi vill härmed djupare undersöka processerna inom produktutveckling och då 
i synnerhet med fokus på marknadsföringens inverkan. 
 

1. Hur omfattande är småföretagares marknadsföring under processen för 
produktutveckling? 
 

Frågan syftar till att skapa en bild och ett underlag för småföretagares situation och 
tillämpning av marknadsföring i produktutveckling. 
 

2. Vilka faktorer påverkar småföretagares marknadsföring under processen för 
produktutveckling?  

 
Frågan syftar till att identifiera faktorer som styr småföretagares val av 
marknadsföringsstrategier i samband med produktutveckling. Med faktorer menar vi 
verksamhetens anslutna utmaningar som exempelvis företagsstrategier, finansiering, kunskap 
och kontakter.  
 

1.4 Syfte & mål  
Syftet med denna studie är att belysa hur omfattande marknadsföring är i processen för 
produktutveckling i småföretag, samt studera utifrån vilka grunder marknadsföringsstrategier 
                                                 
3
 Med avdelningar menar vi, skilda grupper med olika arbetsområden inom ett företag. 
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konstrueras. Vi ska studera hur småföretag behandlar marknadsföring i relation till 
produktutveckling och hur marknadsföring påverkar produktutveckling i de företag som vi 
undersöker. Detta för att öka medvetenhet och förståelse inför omfattningen av 
marknadsföring och de faktorer som ligger till grund för småföretagares marknadsstrategier.  
 
Genom att ge studien detta syfte anser vi att uppsatsen skapar en grund för självreflektion hos 
småföretagare. På så sätt bidrar studien med ökad kunskap och förståelse inför problematik 
beträffande integration mellan marknadsföring och produktutveckling. Vi anser även att syftet 
skapar en förståelse av gapet mellan teori och praktik då empiriskt data ställs mot studiens 
teoretiska referensram. Därmed skapas ett teoretiskt bidrag i ämnet samspel 
marknadsföring/produktutveckling med inriktning på småföretag. 
 

1.5 Begränsningar 
De begränsningar vi anser nödvändiga för att ge relevans åt denna studies 
problemformulering är följande:  
  
Småföretag – Det är i småföretag problem med integrering mellan marknadsföring och 
produktutveckling har visats tydligast. Småföretagare tillhör en grupp som ofta förfogar över 
begränsade resurser och därför många gånger prioritera och resursfördela företagets resurser 
efter eget godtyckande (Hyder & Abraha, 2004, s. 1). Dessa två anledningar gör för oss att 
småföretagare blir intressantast att studera. Med små företag avser vi ett företag med 1-20 
anställda och en årsomsättning under 10 000 tkr.  
 
Produktutveckling  – Företag som studeras måste bedriva någon form av produktutveckling 
och distribution av egna produkter. Ett för oss självklart kriterium för att denna studie skall 
kunna genomföras relaterat till vår problemformulering. Anledningen till att vi även nämner 
distribution är pga. att utan distribution av egna produkter i företaget försvinner väsentliga 
utmaningar inom marknadsföring.  
 
Umeå – Den avslutande begränsningen för denna studie är geografisk. Detta av två 
anledningar. För det första, vill vi att studerade småföretagare skall vara en jämförbar grupp. 
Det kan antas att Umeå-företag i stor utsträckning är influerade av samma företagskultur, 
vilket bör öka möjligheten till jämförelse sinsemellan. Det andra motivet bakom denna 
begränsning är relaterat till tillgänglighet och kommunikationsmöjligheter. Då vi anser att vi 
lättare kan kommunicera och skapa kontakt med företag inom Umeå-regionen då de ligger 
närmast till hands rent geografiskt och genom att språkbarriärerna förminskas i 
kommunikationen. 
 

1.6 Begrepp och definition 
Marknadsföring  – I denna uppsats kommer vi ge begreppet ”Marknadsföring” en utvidgad 
betydelse. Begreppet marknadsföring och dess innebörd i denna uppsats är liktydigt med det 
engelska uttrycket ”Marketing”  och vi har valt att använda oss av Gundlach & Wilkie, (2009, 
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s. 262) definition. Där marknadsföring (marketing) benämns som aktiviteten, uppsättningen 
av institutioner och processer för att skapa, kommunicera, leverera och utbytandet av 
erbjudanden med värde för kunder, klienter, marknadsförare och samhällen i helhet.  
 
Småföretag – 1-20 anställda och en årsomsättning under 10 000 tkr. Definitionen bygger på 
GEM – Global Entrepreneurship Monitor (2007, s. 8) definition av vad som anses med ett 
mindre företag.  
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2. Teoretisk metod 
Kapitlet presenterar studiens teoretiska metodologiska utgångspunkter. Metodvalen stöds av 
existerande metodlitteratur. Kapitlet syftar till att skapa en förståelse och ram för studiens 
metodiska tillvägagångssätt.   

2.1 Ämnesval 
Valet av ämne för denna studie förankras i vårt intresse för småföretagande. Vi har båda 
fascinerats av småföretagandes betydelse i ett samhälle. Där en intressant aspekt som väcker 
ett stort intresse hos oss båda är att studera faktorer som avgör huruvida småföretagande blir 
framgångsrikt eller misslyckat.  
 
Vi beslutade därmed att undersöka rollen av marknadsföring i produktutveckling. Denna 
inriktning grundar sig från vår uppfattning av den problematik som finns med att integrerar 
marknadsföring med produktutveckling för småföretagare. Vi har uppmärksammat från det 
antal småföretagare vi tidigare stött på att endast en minoritet av dessa besuttit en gedigen 
ekonomisk bakgrund.  Det är ofta så att företaget startats av forskare och ingenjörer med 
praktiska och vetenskapliga bransch- eller teknikkunskaper men med mycket begränsad 
utbildning i ekonomi och marknadsföring, och därför anser vi ämnet intressant för vidare 
forskning.  
   

2.2 Förförståelse 
En forskares förförståelse grundar sig i hans sociala bakgrund, utbildning, praktiska 
erfarenheter etc. Dessa föreställningar kommer vidare att speglas i forskarnas kunskapssyn 
och problemformulering. Föreställningar kan vidare delas upp i praktiska och teoretiska 
(Johansson L., M-B, 1993, s. 25-26). Genom att berätta för läsaren vilken förförståelse vi som 
forskare besitter söker vi att göra studien transparant på ett sådant sätt att läsaren själv bildar 
en uppfattning i vilken utsträckning vår förförståelse påverkar studien. Med transparant avser 
vi att ingen förförståelse som kan anses påverkande för studiens resultat döljs. Förförståelsen 
kommer styra forskningen på sådant sätt att vi med hjälp av den filtrerar och sorterar studiens 
innehåll efter relevans och i samband till problemformuleringen. Vi kommer nedan att 
redogöra för både teoretisk såväl som praktiska förförståelse.  
 
”Man är inte född med ett förhållningssätt till världen”. (Johansson L., M-B, 1993, s. 25) 
 

2.2.1 Teoretiska förförståelse 
Vi båda har studerat företagsekonomi vid Umeå School of Business (USBE) i över tre år. Vi 
har båda studerat marknadsföring på C-nivå (Kandidat nivå). På D-nivå (Magister nivå) har vi 
haft skilda inriktningar, marknadsföring och entreprenörskaps. Trots dessa åtskilda 
inriktningar på D-nivå anser vi att vi har ett relativt analogt tankesätt och tror det kan gynna 
uppsatsen att vi står med skilda inriktningar. Då det har bidragit med att vi har en bredare 
kännedom till teoretiska referensramar. Dock kan vi inte med vår uppfattade adekvata 
tankesätt garantera att vår teoretiska förförståelse kommer vara helt symetrisk. Utan istället 
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likartad med tanke på att vi endast en termin valt olika inriktningar. Vi kommer ta hänsyn till 
möjligheten för skilda teoretisk förförståelse genom att vid identifiering av skillnader mellan 
oss båda författare även visualisera dessa för läsaren. Vår uppfattning är att en helt symetrisk 
teoretisk förförståelse inte skall ses som något som måste eftersträvas. Utan att det till och 
med kan vara nyttigt med skillnader.  
 

2.2.2 Praktisk förförståelse 
Vår praktiska förförståelse för denna studie grundar sig främst i de erfarenheter och möten vi 
haft med olika företagsverksamheter. Vi har båda kontakter med småföretagare och hjälpt till 
att assistera dem med olika verksamhetsproblem. Genom dessa kontakter har vi fått en inblick 
i småföretagares dagliga verksamheter och de problem som ofta återkommer mellan olika 
företag. Att förklara exakt i detalj hur dessa erfarenheter kommer att påverka studien är dock 
svårt att säga. Men på sätt och vis har denna praktiska förförståelse redan påverkat studien i 
val av inriktning och ämne.  
 
Vidare kan även sägas att en av oss har en praktisk erfarenhet från att själv starta och bedriva 
ett företag samt erfarenheter från att praktiserat i ett produktutvecklande småföretag. Starten 
av det egna företaget var även innan påbörjade studier i företagsekonomi. Detta anser vi 
förenkla möjligheten till att relatera till andra småföretagare som arbetar med 
produktutveckling och saknar en ekonomisk utbildning. Viktigt blir dock att inte förlita sig till 
dessa erfarenheter i för stor utsträckning då det inte är hans tidigare erfarenheter vi nu 
studerar.  
 
Den andra forskaren av oss har praktiska erfarenheter från marknadsföring där han har 
promotat och planerat en marknadsstrategi för en svensk musikgrupp. Även i detta fall så 
tänker vi utnyttja denna erfarenhet till att relatera till småföretagare.  
 

2.3 Kunskapssyn 
Kunskapssynen är ett viktigt element i forskningsprocessen eftersom att det klargör forskarens 
föreställning om kunskap och syn på samhället samt forskarens verklighetsuppfattning 
(Johansson L, M-B, 1993, s. 37). Ontologiska inställningar genomsyrar forskningen redan vid 
forskningsproblemets uppkomst. Dessa inställningar leder antingen fram till positivistisk, eller 
hermeneutisk karaktär. Det positivistiska kunskapsidealet grundas i att det endast är kunskap 
som kan bekräftas som kan ses som sann kunskap. Samt att den kunskap som produceras om 
objektiva och objektivbara processer är inriktad på att förmedla information om olika 
samband och orsaksförhållanden. Positivismen visar också på starka skillnader mellan 
forskning och teori. (Johansson L, M-B, 1993, s. 40-41) Denna kunskapssyn är starkt 
förknippad med en kvantitativ forskningsmetod där forskaren söker mätbar data för att 
generalisera ett visst område genom avbildning av det som är utan fysisk kontakt. 
Hermeneutiken kan ses som positivismens motpol och har grunderna i en subjektiv forskning 
där tolkningar av känslor och förståelse av ett mänskligt beteende ska belysa fenomenet. 
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Denna forskning stöttas på ett empiriskt plan av ett djupgående tillvägagångssätt.  Där 
forskaren studera, iakttar och fastslår betydelsen och meningen med sitt forskningsproblem.  
 
Denna studie utgår från att skapa kunskap om småföretagares situation relaterat till deras 
verksamhet. Vi anser att bästa metoden för att för att skapa denna kunskap är att studera 
ämnet på djupet. Eftersom det leder oss till att en bredare bakgrund där fler orsaker till 
företagets situation presenteras för oss. Vi skall därmed i studien tillämpa en kvalitativ metod. 
Ett djupgående tillvägagångssätt innebär för oss i denna studie att vi som forskare behöver en 
forskningssyn som bygger på tolkningar, känslor och förståelse. Detta för att de orsaker som 
identifieras och skapat företagarens situation ska kunna accepteras och tillämpas. 
Anledningen till att denna kunskap som förmedlas av företagen i studien ska accepteras av oss 
återfinns i vår ontologiska ståndpunkt. Nämligen att sociala företeelser och deras mening är 
något som sociala aktörer kontinuerligt får till stånd (Bryman & Bell, 2005, s.34). Studiens 
ontologiska ståndpunkt bygger med andra ord på konstruktionism.  
 

2.4 Angreppssätt 
Studiens angreppsätt skall förklara strategin som tillämpas för att greppa verkligheten 
(Jacobson, 2002, s. 34). Två skilda metoder existerar, deduktion att gå från teori till empiri 
samt induktion, att gå från empiri till teori (Bryman & Bell, 2005, s. 25). Kritik gentemot ett 
deduktivt angreppsätt är att det leder forskaren till att endast leta inforation han finner 
relevant. I förlängningen kan det leda till att det finns en stor risk att forskaren tenderar att ge 
stöd åt studiens inledande förväntningarna och riskera att förbise viktig information som kan 
tänkas påverka ett resultat men omfattades inte av undersökningen (Jacobson, 2002, s. 34-35). 
 
I denna studie skall främst induktion tillämpas. Med ett induktivt angreppsätt bör forskaren 
idealt närma sig verkligheten nästan helt utan förväntningar. Då målet för en induktiv studie 
är att information som samlas in ej skall vara begränsad eller förutbestämd (Jacobson, 2002, s. 
35). Då vi på förhand inte formulerat en problemformulering som direkt kan tänkas ha ett 
universalt svar, kan vi inte heller på förhand bestämma vilken information vi skall söka. Vi 
kan bestämma inriktning och ämne. Men vi kan inte begränsa oss inom ämnet eftersom vi då 
anser att risken med att förbise någon aspekt blir för stor. Därmed lämpar sig induktion bättre 
än deduktion för denna studie i detta avseende. Induktion tillför även utifrån sin konstruktion 
en möjlighet för oss författare att skapa och tillföra ny kunskap. Vår ambitionsnivå ämnar till 
att bidra med underlag för reflektion och därigenom skapa förutsättningar att generera ny 
kunskap. 
 
Val av angreppssätt är även starkt relaterat till kunskapsteori. Där hermeneutisk kunskapssyn 
ständigt kopplas ihop med induktion och positivistisk kopplas samman med deduktion 
(Johansson L., M-B, 1993, s. 55). Detta på grund av att en deduktiv ansatts syftar till en 
forskning där man verifierar eller falsifierar teorier genom att undersöka teoriernas 
tillförlitlighet i verkligheten. Behov av att tolka insamlat datamaterial minskar därmed då 
endast data behöver vara verifierande eller falsifierande. Data behöver därmed inte vidare 
tolkas varför den verifieras/falsifieras som är en av skillnaderna gentemot en induktiv ansats. 



17 
 

Där insamlad data inte används för att styrka eller förkasta rådande teorier utan istället syftar 
till att bidra med ny kunskap.  (Johansson L., M-B, 1993, s. 55-57) Även i detta fall anser vi 
att Johansson L., M-B, (1993) argumentation stödjer ett val av induktivt angreppssätt. Då 
syftet med denna studie är att skapa kunskap om innebörder av marknadsföring i 
produktutvecklingen hos småföretag. Med andra ord vi siktar på att från empirin kunna göra 
slutsatser som bidrar med ny kunskap för valt ämne.  
 
Dock kan vi inte helt utesluta inslag av deduktion i denna studie. Även fast utgångspunkten är 
att vi går från empiri till teori kan tilläget göras att vi vidare använder studiens resultat för att 
igen relatera tillbaks till teorin. Alltså, Teori �Empiri�Teori. Den så kallade gyllene 
medelvägen (Johansson L., M-B, 1993, s. 59-60). Detta innebär att studiens resultat kommer 
både vara skapande för ny kunskap samtidigt som de förkastar/stödjer befintliga teorier. Vid 
en sådan möjlig tillämpning blir dock viktigt att vi som forskar förhåller oss öppna och låter 
empiriska iakttagelser omformulerar det teoretiska perspektivet (Johansson L., M-B, 1993, s. 
60). Anledningen till att vi lämnar öppet för denna metod är för det första, att vi anser det 
möjligt då principerna för induktion och deduktion är likartade (se Jacobsen, D-I, 2002, s. 42-
46). För det andra, vi ponerar att denna metod kan bidra till studiens resultat och ge läsaren en 
ökad kunskap om den vetenskapliga verklighetens applicerbarhet i verkligheten.   
 

2.5 Sekundära källor 
En studies sekundärkällor består av data som inte kan klassificeras som primärdata. Det vill 
säga det är den information som inte inhämtats från observationer, interjuver eller 
frågeformulär. (Jacobsen, D-I, 2002, s. 152-153) I detta stycke skall vi för läsaren redogöra 
våra kriterier och kritik av tillämpningen och insamlingen av sekundärkällor. (En diskussion 
angående studiens primärdata finns i kapitel, ”4. Praktisk Metod”) 
 
En viktig utgångspunkt att beakta vid användningen av sekundärkällor är att denna 
information ofta är kopplat till ett annat ändamål än det ändamål forskaren med sin 
problemställning vill studera (Jacobsen, D-I, 2002, s. 153). Jacobsens påstående var även sant 
för denna studie. Data som insamlats och tillämpas har inte direkt kunnat svara på våra 
problemformuleringar, helt enligt förväntningarna. Vår ambition har istället varit att data som 
skall tillämpas berör studiens ämnesområde, marknadsföring, småföretagares verksamhet 
samt produktutveckling relaterat till varandra och med en inriktning mot studiens ämne. 
Föreningen av insamlad data skapar därefter en helhetsbild av problemområdet och genom 
avvägning mellan data anser vi kunna identifiera samband och finna svar till studiens 
problemformulering. Fördelen med denna metod är att vi fått ett större urval av vetenskapliga 
artiklar och böcker att välja från. Därmed har vi ställt höga krav på data som insamlats. I 
vetenskapliga artiklar som tillämpats har vi eftersträvat att de är, uppdaterade och sanna för 
dagens samhäll, citerade av andra forskare samt att de har granskats av Business Sources 
Primer eller Emrald och publicerats av en tillförlitlig utgivare, som American Marketing 
Association eller Elsevier Science Inc. 
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Data insamlingen började med att generella och omfattade teorier för ämnesområdet. Utifrån 
vilken vi tillämpade en process där val av data blev successivt mer ämnes preciserad. Vi 
fortsatte med denna process tills vi observerade ett mönster där data som tillämpades förde 
oss till data som redan granskats eller kändes igen. Johansson Lindfors, (1993, s. 87) 
benämner detta mönster som vi upplevde som en mättnadsfas. Där litteratursökningen börjar 
kom till sitt ende och kan avbrytas, eftersom nya sökningar inte är troliga att tillföra ny och 
relevant information. Därmed avbröt vi processen med insamling av sekundär data. 
 
I litteratursökningen har vi kombinerat olika sökord med varandra och testat många olika 
konstellationer för att finna intressant data. Sökorden vi tillämpat frekvent är, marketing, 
market, NPD och SME. Från data vi hittade med dessa sökord specificerade och utvidgade vi 
sökningen till fler sökord som market activities, barriers, businessplan och market strategy. 
Dessa sökord kombinerades likt de första sökorden med varandra och ofta med SME, micro 
business eller small business. Vi tillämpa även en metod där vi från data funnen relevant sökte 
vidare i ämnet genom att granska referenserna i dessa sekundärkällor.   

2.5.1 Källkritik 
Huvudproblemet med tillämpning av sekundärkällor är, kan vi lita på vad källan säger? 
Information i sekundärkällor är insamlade av andra och är ofta skriven utifrån ändamål som 
skiljer sig från egna ändamål. Trots det kommer vi författaren vi en tillämpning av 
sekundärkällor basera sig på andras forskning i sin egen studie. (Jacobsen, D-I, 2002, s. 152, 
207). Genom att redogöra för källkritik i studien ämnar vi att stärka tilliten på vald 
sekundärdata som delar av vår studie är baserad på.  
 
Källornas ursprung har för oss avgjort reliabiliteten och tillämpningen av källan. Vi har 
eftersträvat att källorna skall vara sanna och uppdaterade till dagens samhälle. Därför har vi 
sökt färska källor publicerade i en inte allt för avlägsen tid, när samhället och synen på 
marknadsföring, produktutveckling och småföretagande var jämförbart med idag. Vi anser 
även att original källorna har högre reliabilitet än senare publicerade sekundärkällor som 
refererar till original källan. Eftersom det alltid kan finnas en risk att original budskapet har 
blivit förvanskat, när en annan forskare tolkat budskapet. Därför har vi alltid eftersträvat att 
åter finna originalkällorna när vi refererat till en annan forskares arbete.  
 
Validiteten av källorna har vi bedömt både subjektivt och via kontroll kriterier. Den 
subjektiva bedömningen har vi gjort genom tillämpning av egen kunskap och förförståelse 
bedömt hur väl vi tycker en källa kan appliceras till vårt forskningsämne. Kontroll kriterierna 
vi eftersträvat för att säkerställa validiteten har delvis nämnts i stycke 2.7. Vi förtydligar dessa 
i detta stycke. Vårt första kriterium är att källa är inhämtad från en pålitlig databas eller 
publicerats av en tillförlitlig publicist. Som har rigorösa rutiner och kontroller för att 
säkerställa validitet i databasens data. Vi säkerställde dessa rutiner och kontroller i studiens 
vetenskapliga artiklar genom att endast använda och söka artiklar som är referensgranskade 
(peer reviewed). Vårt andra kriterium i bedömningen källans validitet handlar om källan är en 
förstahandskälla. Det tredje av våra kriterier handlar om en granskning kring citeringar och 
referenser i sekundärkällan. Där vi anser att fler citerad källor har högre validitet då de haft en 
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större genomslagskraft och intresserat andra forskare. Referenserna i sekundärkällorna anser 
vi även kunna stärka validiteten om de kommit från välkända forskare och genomgått samma 
granskningar som originalkällan. Dessa kriterier kombinerat med varandra har för oss avgjort 
tillämpning av en källa där vi eftersträvat att tillfredställa samtliga. Men aldrig accepterat en 
sekundärkälla som inte uppfyller minst två av våra tre kriterier.  
 
Slutligen vill vi även tillägga att vid tillämpningen och urvalet av sekundärkällor har källornas 
innehåll vägts och jämförts med andra källors innehåll. Eftersom vi i enlighet med Jacobsen, 
D-I, (2002, s. 210) anser att forskare inte skall förlita sig på endast en källas innehåll.  
 

2.6 Perspektiv 
Denna studie är skriven utifrån småföretagares perspektiv. Detta för att kunna bygga upp en 
förståelse av småföretagares process av produktutveckling och skapa en studie vars resultat 
skall kunna kopplas och erhålla relevans för småföretagare i deras verksamhet. Detta 
perspektiv skall genomsyra hela studien och styra valet av teorier och hjälper till att forma 
innehållet i studiens empiriska data. Perspektivet påverkar studien på sådant sätt att 
primärdata som insamlas bygger på företagares uppfattningar och kunskap. Vidare inverkar 
perspektivet på studiens resultat, meningen är att resultatet skall vara applicerbart och 
kunskaps ökande för småföretagare och dess medarbetare.  
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3. Teori 
I detta kapitel ges en inblick av tidigare teoretikers syn på produktutveckling, marknadsföring 
och samspelt dem emellan. Kapitlet börjar med att studera begreppet produktutveckling för 
att därefter gå in på processen och strategier för produktutveckling. Kapitlet fortsätter 
därefter med en inriktning mot marknadsföringsteorier. Slutligen diskuteras samspelet 
produktutveckling/marknadsföring och en kort sammanfattning a studiens teoretiska 
referensram presenteras.  

3.1 Produktutveckling begrepp 
För att kunna bedöma omfattningen av marknadsföring och faktorerna som styr denna 
marknadsföring hos studies småföretagare krävs en förståelse inför begreppet 
produktutveckling. I detta stycke diskuterar vi begreppet.   
 
Produktutveckling är en central agenda inom företagsledarskapet. Företag över hela världen 
fokuserar på att utveckla metoder, system och teknik för att producera snabbare, effektivare 
och billigare. Produktutvecklingen skall driva inverkan på priset, kvalitet, 
kundtillfredsställelse och konkurrensfördelar på marknaden (Clark & Fujimoto, 1991, s. 1). 
Informationssamhället har förändrat spelreglerna när det gäller informationstillgänglighet 
därför måste företag ständigt utveckla och förbättra sina produkter för att stanna och överleva 
konkurrensen (Annacchino, 2003, s. 18). Produktutveckling är också viktigt när marknaden 
och tekniken utvecklas. Företaget behöver då diversifiera och anpassar sina produkter inom 
marknads- och teknikutveckling.  Produktutvecklingsväsentligheten har varit ett ämne till 
forskning eftersom det inte har funnits en klar förståelse för konceptet, vilket i sin tur har gett 
upphov till en stor och splittrad mängd litteratur. 
 
Produktutvecklingen i sig är en av de sex faserna av produktcykelteorin. Den ekonomiska 
produktens livscykel består av sex faser: Den första fasen utveckling är oftast relaterad till 
FoU (Forskning och Utveckling). Detta är en fas med höga kostnader och låga eller inga 
intäkter. Den andra fasen, den banbrytande fasen, startar omedelbart efter det att produkten 
lanseras på marknaden. Om produkten därefter inte förkastas tillkommer även en tillväxtfas, 
vilket leder till en ökad omsättning. Från och med denna tredje fas kommer imitationer av 
företagets produkt att leda till ökad konkurrens. Fjärde fasen är mognadsfasen med fallande 
tillväxt i försäljning och eliminering av svagare konkurrenter. Under de kommande två 
faserna mättnad och nedgång kommer omsättningen att nå sin topp för att därefter uppleva en 
minskning i försäljning på grund av uppkomsten av ersättningsprodukter. Under den sista 
fasen kommer produkten successivt försvinna. Ibland kan dock en resterande marknad 
existera och en annan fas kommer att följa benbildning (se figur 1). Det bör noteras att de 
flesta, men inte alla, produkter följer just detta mönster, och att mönstret i sig kan påverkas av 
alla typer av externa faktorer. (Eger & Drukker, 2010, s. 47)  
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Figur 1:”Produktcykelteori” (Eger & Drukker, 2010, s.48) 

 

3.2 Produktutvecklingsprocessen 
Lika viktigt som att förstå begreppet produktutveckling är även att förstå processen i 
produktutveckling. Förståelse inför denna process kommer möjliggöra för oss att senare förstå 
utmaningen med att integrera marknadsföring i produktutveckling. Detta kommer därmed 
bidra till studiens analys och slutsatser när samspelet av marknadsföring/produktutveckling 
diskuteras.   
 
Produktutvecklingsprocessen omvandlar företagets kunskap om marknaden, och tekniska 
möjligheter till informationstillgångar. Informationstillgångarna bearbetas sedan i 
produktutvecklingsprocessen för att slutligen förvandlas till affärsmässiga produkter. I teorin 
består produktutvecklingsprocess av en uppsättning aktiviteter som är väsentliga för affärs- 
och projektledarskapet (Trott, 2008, s. 388). Cooper (1979) presenterade 12 viktiga aktiviteter 
i processen: Initial undersökning och kontroll, preliminär marknadsbedömning, preliminär 
teknisk bedömning, marknadsundersökning, finansiell analys, produktutveckling, produkt test 
(internt), produkt test (externt), marknadstest, produktionsbedömning, fullskalig produktion 
och produktlansering. Studier har dock visat att många företag bortser från några av dessa 
aktiviteter. Detta kan bero på typen av industri företaget befinner sig i. I praktiken är det även 
svårt att identifiera alla aktiviteter tydligt hos ett företag på grund av att vissa aktiviteter sker 
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samtidigt och i en mix med andra aktiviteter. Med avsikt att ge en pedagogisk bild över 
produktutvecklingsprocess har Trott (2008) grupperat dessa aktiviteter i tre faser.  
 
Den första fasen i produktutvecklingsprocessen inkluderar ”sammansättning av kunskap” och 
”generering av affärsmöjligheter”. Dessa aktiviteter sker även före den fysiska 
produktutvecklingen. Detta innebär att kostnaderna i denna fas är relativt låga (Trott, 2008, s. 
522 - 525).  
 
- Sammansättning av kunskap innebär att företaget sammanställer kunskap och idéer för att 

fastslå möjliga produkter. Sammanställningen av kunskap och idéer sker utifrån 
organisationens nätverk, medarbetares kunskap, undersökningar, patent, auktorisering, 
externa grupper (kunder, leverantörer och konkurrenter), intern FoU och teknisk kontroll.   
 

- Generering av affärsmöjligheter syftar till identifikationen av affärsmöjligheter som 
företaget kan utveckla. Produktidéer kan t.ex. komma från konkurrenternas produkter, 
omvänd ingenjörskonst (kunskap skaffas utifrån detaljer, specifikationer och ritningar av 
en färdig produkt), existerande produkter, individer, brainstorming, ledningens kunskap 
och erfarenhet, kunder, återförsäljare och icke exploaterad patent eller teknik.   

  
Den andra fasen syftar till att utveckla produktens koncept och produktprototyp och innehåller 
därmed aktiviteterna ”produktkoncept utveckling” och ”utveckling av produktprototyper” 
(Trott, 2008, s.526 - 530).  
 
- Produktkoncept utveckling innebär en omvandling av idéer till konkreta och potentiella 

produktkoncept. För att denna omvandling skall kunna ske krävs att tre uppgifter löses. 1) 
Form - det fysiska föremål som skall skapas. 2) Teknik - nya produkter bygger oftast på 
en explicit teknologi. 3) Behov - produktvärdet och vilka fördelar produkten har för 
kunder. 

 
- Utveckling a produktprototyper syftar till aktiviteten där den tänkta formen förvandlas till 

ett fysiskt föremål som går att ta på. Flera likartade prototyper med olika designer kan i 
detta steg utvecklas. Tillverkningsmodeller diskuteras även i detta steg. I samband med 
dessa aktiviteter kommer en teknisk utveckling ske.      

 
Den tredje fasen består av ”marknads- och tekniktest” och ”marknads introduktion” (Trott, 
2008, s. 530 - 532) 
 
- Marknads- och tekniktest är aktiviteter som sker i samband med utvecklingen av 

prototypen och produkten.  Urskilja dessa aktiviteter från andra kan vara svårt då de ofta 
sammanfaller samtidigt som andra aktiviteter. Traditionellt har marknadstest genomförts 
genom att introducera produkten till representativa kunder med avsikt att se marknadens 
agerande innan produktens lansering.  Men många industrier lanserar sina produkter 
direkt till marknaden utan att utföra några tester. Detta på grund av den populära 
prioriteringen av att vara först på marknaden. Tekniktester genomförs inom företaget för 
att undersöka så att produktens funktioner fungerar som tänkt.   
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- Marknadsintroduktion är aktiviteten för kommersialisering och lansering av produkten på 
marknaden. Majoriteten av nya produkter får en mycket liten uppmärksamhet i 
allmänheten. Därför är ofta marknadsföring inriktad på att sprida budskapet om produkten 
en stor kostnad i denna aktivitet. 

 
Som tidigare nämnt i början av stycket kan produktutvecklingsprocessen variera i sin 
utformning. Det som styr denna variation är i hög grad företagets strategi. I stycket nedan 
kommer detta diskuteras. 

3.3 Produktutvecklingsstrategi  
Strategier beträffande produktutveckling är många och skilda. I teorin uppstår dessa skillnader 
främst beroende av forskarnas erfarenheter och för vem strategin är skriven. Erfarenheter som 
påverkar strategin kan vara beroende av kultur och tidigare övertygelser. För vem strategin är 
skriven situationsanpassar strategin för att passa mottagaren. Detta betyder att strategin kan 
sakna relevans för en mottagare som skiljer sig från den tilltänkta. Detta är som diskuterats i 
inledningen av denna uppsats ofta ett problem för småföretagare. Eftersom 
produktutvecklingsstrategier ofta är skrivna för större företag.  
 
Vidare, ett av de största dilemman teoretiker har haft i konstruktionen av 
produktutvecklingsstrategier är i bedömningen av marknadsundersökningar relevans i 
processen (Schmidt, 1995). Utifrån teoretiska litterära verk (Trott, 2008, Schmidt, 1995, Clark 
& Fujimoto, 1991) framgår det att bedömningen för marknadsundersökningar relevans är helt 
avgörande för utformningen av produktutvecklingsstrategier.  Från dessa verk framgår även 
att det existerar två sidorna gällande relevansen av marknadsundersökningar.  
 
Den ena sidan påstår att marknadsundersökningen inte är nödvändigt eftersom kunder inte 
kan förutse vilka produkter de vill ha eller behöver.  Detta baseras på att innovation såsom 
elektricitet, frysmat, tv, bärbara datorer och telekommunikation har utvecklas utan 
marknadsundersökningen. Därmed anses det att tekniska aktiviteter är viktigare än 
marknadsföringsaktiviteter som t.ex. marknadsbedömning, detaljerad marknadsstudie, 
produkttest eller kundomdöme (Schmidt, 1995). Den andra sidan anser att 
marknadsundersökningar är viktiga eftersom det utifrån dessa skapas relevans för produkten 
på marknaden. Clark & Fujimoto (1991, s. 18) tillhör detta andra läger som anser att 
lyhördhet för marknaden är viktigt. De anser att produktutvecklingsprocess består av mer än 
design och teknikutveckling. Processen omfattar enligt dem även marknadsföring, produktion 
och kundbeteende. Detta beskrivs i deras teori av produktutveckling utifrån ett 
informationsperspektiv. Det centrala i denna teori är att fokus ligger på informationsflödet 
mellan olika aktiviteter. Vilket enligt Clark & Fujimoto (1991, s. 20-21) leder till att vi förstår 
mer om producenters och kunders beteende. Informationsflödets uppgift, som Clark & 
Fujimoto (1991, s. 20-21) beskriver, är att aktivt existera i produktutvecklingens alla moment 
och fungera som en länk mellan marknaden, företaget och produktutvecklingen i sig. Detta för 
att aktiviteterna i produktutvecklingen skall leda fram till en gemensam design som kan 
omvandlas till önskvärda produkter. Från vår litteratur sökning och existerande teoretiska 
referensram tyder vi dock ett mönster att den sidan som anser marknadsundersökningar 
väsentliga för produktutvecklingsprocessen börjar bli mer och mer dominerande i modern 
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litteratur. I nästkommande stycke fortsätter diskussionen angående 
produktutvecklingsstrategier. Det stycket bygger på en extensive litteraturundersökning gjord 
av Brown & Eisenhardt (1995) där de fastslår tre dominerande perspektiv som formar företags 
strategier i produktutvecklingsprocessen.  
 

3.3.1 Perspektiv på produktutveckling  
Genom att studera perspektiv som styr produktutvecklingsstrategier anser vi oss kunna skapa 
en bättre förståelse inför denna studies småföretagares motiv för tillämpning och omfattning 
av marknadsföring i produktutvecklingsprocessen. Eftersom förståelse för dessa perspektiv 
kan berika och förtydliga diskussioner angående strategier hos småföretagares i denna studie. 
 
Första perspektivet - Rationell plan  
Produktutvecklingen beskrivs i detta perspektiv som en rationell plan. Det innebär att en 
framgångsrik produkt är beroende av en noggrann planering, skickligt teamarbete och ett 
kompetent ledarskap för att bedriva en lönsam produktutveckling. Utmaningen inom det 
rationella perspektiv är att identifiera och selektera de variabler som är korrelerade till 
finansiell framgång i produktutvecklingsprocessen. Denna identifiering och selektering sker 
utifrån att ett perspektiv av att det finns många möjliga variabler som bör undersökas för att 
finna de rätta. Ofta görs dessa undersökningar empiriskt och med inriktning på att förklara 
varför en produkt blir framgångsrik eller misslyckad. Det leder dock till ett problem att 
resultaten från undersökningarna bygger på empiriska observationer som korrelerar till 
framgång. Problemet är att den teoretiska förståelsen utifrån dessa undersökningar blir 
tämligen begränsad. Detta eftersom förståelsen av ett fenomen oftast beskrivs via statistisk 
signifikans och icke signifikanta resultat inte ofta rapporteras. Därmed kan viktiga relationer 
mellan olika variabler gå förlorad och resultatet från undersökningarna blir feltolkat. (Brown 
& Eisenhardt, 1995, s. 353)  
 
Generellt kan det sägas att en framgångsrik produktutveckling utifrån det rationella 
perspektivet är resultatet av noggrant planerande och väl genomfört arbete tillsammans med 
en produkt som uppvisat marknadsfördelar. Perspektivet rationell plan angriper därmed den 
vanligt förekommande problematiken med tillämpningen av genvägar i produktutvecklingen, 
som forskning visat kan ha ödestigande konsekvenser. Icke noggrann planering är även 
orsaken till majoriteten av misslyckande inom produktutvecklingen (Cooper, 1999, s. 116). 
Relaterat till denna studie så har det även framgått att planering och struktur i småföretag är 
ett problemområde (Blankson & Omar, 2002). Som tidigare nämnt, rationell plans 
angreppssätt betonar vikten av att flera variabler skall undersökas i relation till 
framgång/motgång i produktutvecklingen. Detta leder till en god och omfattande översikt av 
produktutvecklingsprocess. Översiktens omfattning kan dock ställa till problem när man skall 
analysera processen. Det är vanligt inom rationell plan att det finns för många variabler att 
analysera för att på efterhand korrekt kunna uttala sig om dem enskilt, samt det försvårar även 
identifikationen av möjliga multivariata relationer. Trots den kritik som finns för rationell 
plan så är perspektivet ändå betraktat som enormt viktig. Speciellt för att skapa en tidig och 
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omfattande förståelse för vilka faktorer som är grundläggande i samband med 
produktutvecklingen. (Brown & Esienhardt, 1995, s. 349, 353) 
 
Andra Perspektivet - Kommunikations Nät  
Kommunikations näts främsta uppgift är att driva fram information från lagmedlemmar och 
utomståendes relaterat till produktutveckling för att på sådana vis förstärka processen d.v.s. 
fokus är främst på att driva extern och intern kommunikation. Jämfört med rationell plan finns 
det där med inte samma specifika fokus på olika faktorer inom produktutveckling, utan det är 
informationen som styr fokuset (Brown & Eisenhardt, 1995, s. 353-354). 
 
Extern kommunikation uppnås med hjälp av externa informatörer som uppmuntrar 
kommunikation bland olika grupper och en ledning som har starkt externt inflyttande för att 
skaffa resurser (budget, personal, verktyg) till grupper inom produktutvecklingsprocessen. 
Dessa grupper inom produktutvecklingen bör också själva engagera sig i politisk och 
uppgiftsorienterad extern kommunikation. De facto att politisk extern kommunikation ökar 
gruppernas resurser och att uppgiftsorienterad extern kommunikation ökar mängden och 
variationen av information. Tillsammans bidrar därmed dessa typer av kommunikation till att 
stödja produktutvecklingsprocessen. Intern kommunikation är i sin tur väsentligt för 
produktutvecklingen eftersom det förbättrar arbetsgruppers utveckling och 
prestationsförmåga. Denna förbättring förklaras med att intern kommunikation skapar flöden 
och varierande av intern information relaterat till produktutvecklingen inom arbetsgrupperna 
och därmed förbättras produktutvecklingsprocess prestanda (Brown & Eisenhardt, 1995, s. 
358). Clark & Fujimoto (1991) tillhör förespråkare för detta perspektiv utifrån deras teori 
angående informationsflödets uppgift och väsentlighet i produktutvecklingsprocessen. En 
väsentlig skillnad mellan deras teori och Brown & Esienhardt, (1995, s.358-359) beskrivning 
av perspektivet kommunikations nät observerar vi dock. Clark & Fujimoto (1991) betonar att 
informationen som flödar mellan olika aktiviteter skall vara skapande för en länk mellan 
aktiviteter i produktutvecklingsprocessen för att en gemensam design skall utvecklas. Medans 
Brown & Esienhardt, (1995, s. 358-359) beskriver att informationsflödet skall reglera 
innehållet i processen och användas för att rätt moment prioriteras. Relaterat till denna studie 
finns det där med anledning av att undersöka hur studien småföretagare förhåller sig till 
informationsflödet betydelse och strategi för att diskutera hur detta påverkar aktiviteten 
marknadsföring i produktutvecklingen. 
  
Detta perspektiv bortser dock från andra viktiga faktorer såsom arbetsorganisation, 
produktens karaktär, attraktivitet av marknaden. Dessutom är mätning på prestationsförmåga 
för subjektiv och därmed svårt att veta huruvida resultatet kommer att blir det samma om det 
används för t.ex. en lönsamhetsåtgärd. Vidare anser Brown & Eisenhardt (1995) att detta 
perspektiv inte kan urskiljas från olika typer av produkter som påverka kommunikationen. 
Likväl är detta perspektiv viktigt eftersom det belyser den politiska dynamiken och 
informationsprocess dynamik som är väsentliga för framgångsrika produktutvecklingsgrupper 
(Brown & Eisenhardt, 1995, s. 358-359).    
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Tredje Perspektivet – Produktutveckling som en problemlösande disciplin.  
Detta perspektiv utvecklades utifrån det japanska produktutvecklingsexemplet i mitten av 
1980- talet. För att nå en framgångsrik produktutveckling måste det finnas en balans av 
självstyrande problemlösare mellan projektteamen och stark ledare samt en dominant 
målvision. Perspektivet kräver relativt autonom problemlösning av interfunktionella grupper 
med hög grad av kommunikation och organisering av arbetet i enlighet med kraven på 
uppgifterna inom produktutvecklingen. Detta innebär i detta perspektiv att arbetsgrupperna 
inom en produktutveckling är beroende av både självständighet och starka ledare. Ledarnas 
uppgift är att förmedla och organisera uppgifterna utifrån den kommunikation och vision som 
förmedlas från företaget och andra arbetsgrupper. Medans arbetsgruppernas uppgift är att 
förhålla sig till de uppgifter de tilldelats och självständigt lösa dem. (Brown & Eisenhardt, 
1995, s. 358-359) 
 
Från en politiskt och psykologisk syn visar detta perspektiv på några svagheter. Detta 
perspektiv tar inte hänsyn till externa faktorer för resurser som är styrda av en politisk syn på 
produktutveckling. Från en psykologisk överblick tas inte mycket intresse för att motivera 
arbetare/arbetsgrupper genom tvärtfunktionella team, högre kommunikation och samverkan. 
Fokusen ligger för mycket på ledarnas förmåga att samarbeta, enligt många kritiker. Men vi 
måste komma ihåg att detta perspektiv utgår från japanska erfarenheter och är skapad utifrån 
den japanska industriella infrastrukturen och i detta sammanhang kan perspektivet anses som 
relevant, trots kritikernas åsikter. Eftersom perspektivet visat sig vara både sofistikerat och 
framgångsrikt för viss produktutveckling (Brown & Eisenhardt, 1995, s. 358-360). I forskning 
av Wern, et. al., (2000, s. 609) framgår det att ledarskap i kapitalistiska länder som USA och 
Nya Zeeland finns ett större beroende av starka ledare, samt att de även har större utrymme 
för att påverka medarbetare. Japan är även dem ett kapitalistiskt land därmed finns en 
förklaring till perspektivets funktionalitet där. Från samma forskning framgick även att i 
socialistiska länder som Belgien finns det inte samma genomslagskraft från ledares beslut. 
Detta förklaras med att känslan av rätt och fel är mer förankrat i deras kultur. Det innebär att 
ledarnas budskap kan lika gärna ses som rätt eller fel och om det är fel kommer det bestridas. 
Relaterat till denna studie så är Sverige är ett socialistiskt land och därmed kan samma 
fenomen för ledares genomslagskraft existera här. I småföretagen vi undersöker kommer 
därför ledarskapsrollen att diskuteras för sin möjlighet att påverka samspelet mellan 
produktutveckling och marknadsföring, i studiens analys och slutsats.   
 
Sammanfattning av de tre perspektiven  
Det rationella plan perspektivet fokuserar på planering och undersökningar för att identifiera 
och selektera viktiga faktorer. Kommunikation nät fokuserar till informationsfaktorn och ett 
politiskt perspektiv som påverkar behovet av resurser. Medans perspektivet produktutveckling 
som en problemlösande disciplin fokuserar på starka ledare och autonoma arbetsgrupper i 
produktutvecklingen för att skapa en tydlig organisation och eftersträva en dominant vision. 
Som framgått av kapitlet ovan styr perspektiven de faktorer som inkluderas och prioriteras i 
produktutvecklingsprocessen. Vad dessa faktorer betyder och innebär mer specifikt kommer 
att diskuteras i nästkommande stycke.  
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3.3.2 Faktorer i produktutvecklingen 
För att fördjupa förståelsen av produktutvecklingsstrategiers kommer vi i detta kapitel 
diskutera teoretikers syn på produktutvecklingsfaktorers innebörd. Denna diskussion är 
relevant eftersom vi som tidigare nämnt anser att det krävs en förståelse för 
produktutvecklingsprocessen för att senare diskutera en integration av marknadsföring i 
ämnet. Följaktligen, för att förstå produktutvecklingsprocessen behöver vi även förstå 
innebörden av faktorerna inom den. I stycket nedan kommer vi därmed utgå från March-
Chordá, et. al., (2001) studie för att diskutera faktorernas innebörd inom produktutvecklingen.  
 
För att uppnå en framgångsrik produktutvecklingsprocess anger forskare olika kritiska 
faktorer. March-Chordá, et. al., (2001, s. 302 - 304) har gjort en bred teoretisk undersökning 
där de sammanfattat de kritiska faktorerna för produktutveckling i små och medelstora företag 
i tre kategorier. 1) Ledningens stöd, 2) Processen och planeringen av produktutveckling 3) 
Analys av marknadens krav/behov.  
 
Kategorin ledningens stöd innefattar faktorerna tydlig strategisk riktning, gemensam 
industriell vision och, mänskligt och finansiellt stöd. Dessa faktorer inom ledningens stöd 
kommer nedan att diskuteras för att visa på vad som gör dem kritiska. Stöd från ledningen är 
grundläggande för beslutet av att tilldela mänskliga och finansiell resurser till arbetsgrupper 
inom produktutvecklingen. Detta stöd till arbetsgrupperna är viktigt för att motivera och 
attrahera medlämmar i arbetsgrupperna, samt även för att garantera att nödvändigt finansiellt 
stöd finns till utvecklingsprocessen. Tydlig strategisk riktning är ledningens ansvar som 
innebär att det skall finnas adekvat ledarskap inför tekniken i företaget och inför själva 
innovationen. Detta för att företaget ska skapa sina egna tekniska strategier i nära koppling till 
företagets strategier. Därmed skapas en tydlig inriktning i företagets tekniska utveckling när 
den sammanfaller med företagets strategi. Detta påstår även March-Chordà et. al., (2001) 
leder till en flexibilitet och ett fortgående utvecklande av produkter när det är företagets 
strategiska riktning som styr istället för en specifiks produkts riktning. Relaterat till stöd från 
ledningen har det från en forskning av Shaw & Kotler, (2009, s. 23) visats att egenskapen 
auktoritet hos ledare som skall framföra budskap och förändringar är ytterst kritiska för att 
ledarnas inflytande skall kunna påverka medarbetarna. Så även om ledningens stöd är en 
viktig faktor för framgång i produktutvecklingsprocessen så är den inte villkorslös i sin 
utformning. Därför blir det intressant att studera hur denna studies småföretagare angriper 
faktorn stöd från ledningen och hur de klarar av att bibehålla auktoritet i rollen som ledare. 
(March-Chordà et., al., 2001, s.302-303) 
 
Kategorin processen och planeringen av produktutveckling innefattar faktorerna, skapandet av 
nödvändig struktur och formella planer för produktutvecklingen. Dessa faktorer är som 
framgått från tidigare diskussioner faktorer för produktutveckling som ofta kritiseras i 
småföretag. Eftersom småföretagare ofta bortser från formella planeringar och istället agerar 
utifrån informella planeringar och utifrån intuition Tofty & Shatterjee (2004, s. 42-43). Inom 
processen och planeringen av produktutveckling ingår skapandet av detaljerad plan, 
överlappande av produktutvecklings moment, multifunktionella självstyrande arbetsgrupper 
och teknik. En detaljerad plan behövs för att det i en produktutveckling vanligtvis existerar 
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delmål/steg vid utvecklandet av produkten. Därmed stärks planeringen av att även den vara 
detaljerad och uppdelad i olika delmål/steg inom företagets specifika produktutveckling. 
Denna faktor förespråkas som tidigare nämnt även inom perspektivet rationell plan som 
beskrivs av Brown & Esienhardt, (1995, s. 349).  Relaterad till denna studie bli detta en 
intressant faktor att undersöka då planering och struktur visats bristfällig hos småföretagare i 
produktutvecklingsprocessen från forskning av Blankson & Omar, (2002, s. 130-131). Vidare, 
överlappandet av produktutvecklings moment medför en interaktion mellan arbetsgrupper och 
en större grad av gemensamt mål för produktutvecklingen. Multifunktionella självstyrande 
arbetsgrupper kan definieras som grupper vilka utvecklar ett gemensamt projekt och där 
personerna inom dessa grupper har kompetenser från mer än ett område, exempelvis 
marknadsföring, FoU och produktion inom produktutveckling. Dessa typer av grupper berikar 
på så sätt produktutvecklings processen och planering genom att öka varieteten och volymen 
av information och kunskap inom gruppen (March-Chordà et. al., 2001, s. 303). March-
Chordà et. al., (2001, s. 303) påstår vidare att dessa typer av grupper accelererar processen av 
produktutveckling genom att de självständigt kan avklara problematik från olika områden 
inom samma grupp. En ny metod för att förminska beroendet av multifunktionella grupper 
inom företaget har idag växt fram genom möjligheten att köpa extern hjälp. Under de senaste 
åren har många företag använt externa organisationer med syfte att låta dem genomföra 
uppdrag inom design, utveckling, tillverkning eller marknadsföring under 
produktutvecklingsprocessen (Millson & Wilemon, 2008, s. 494). I denna studie då vi 
undersöker småföretag kan det antas att multifunktionella och självstyrande grupper blir en 
ytterst viktig aspekt med tanke på att de finns så få anställda i de företag som skall 
undersökas. 
   
Kategorin analys av marknadens krav/behov inkluderar de kritiska faktorerna, identifiera 
marknader och potentiella kunder. Dessa två faktorer är grundade utifrån betydelsen av att 
kunna bestämma det verkliga behovet hos marknaden. För att sedan kunna bemöta detta via 
resultatet av produktutvecklingen. För att bemöta dessa två kritiska faktorer behövs enligt 
March-Chordà et. al., (2001, s. 304) i grunden tre moment genomföras. 1) Det behövs en 
detaljerad analys av potentiella användares behov. Detta anses oumbärligt för att 
produktutvecklingsprocessen skall kunna bedrivas kreativt och utvecklande i förhållande till 
det verkliga behovet som ännu är otillräckligt bemött av existerande produkter. 2) Det behövs 
rigorösa och realistiska analyser över tiden det kommer att ta företaget att kunna distribuera 
den planerade produkten till marknaden. En optimistiska och slarvig analys av tiden som 
krävs kommer endast leda till ett slöseri med resurser och ökandet av skulder, vilket i sin tur 
kommer leda till minskad eller förlorad vinst. 3) Det behövs ett pålitligt mått av den 
potentiella marknadens storlek för den produkt som företaget ämnar utveckla. Detta är talande 
för relevansen av produktutvecklingen. March-Chordà et., al. (2001) tillhör alltså lägret av 
forskare som anser det viktigt med marknadsundersökningar för att skapa framgångsrika 
produkter. Vid studerandet av denna studies småföretagare blir det en relevant fråga att 
undersöka vilket läger de anser sig till höra, marknadsundersökningar viktigt eller 
marknadsundersökningar inte viktigt. Eftersom vi anser detta ställningstagande är talande för 
både omfattningen och styrande faktorer av marknadsföring i produktutvecklingen.  
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Vi ska nu gå vidare i denna studies teorikapitel för att diskutera marknadsföring. I denna 
studie är det marknadsföringen i samband med produktutveckling som är av relevans. Därför 
skall vi endast ge en kortfattad bakgrund till begreppet marknadsföring för att sen fokusera på 
marknadsföring relaterat till produktutveckling. Detta gör vi av anledningen att, 
marknadsföring i sig är ett så brett ämne att om vi skall diskutera det enskilt hamnar vi snabbt 
utanför studiens ämnesområde. Det skulle därmed bli en diskussion med mycket låg relevans. 
Därför gör vi tidigt i stycket en inriktning på marknadsföring relaterat till produktutveckling.   
 

3.4 Marknadsföring bakgrund 
“Många studier har etablerat förhållanden bland marknadsorientering, nya produkters 
framgång och organisationers framgång; dock har få undersökt dessa förhållanden i 
småföretag. Där småföretag väl har undersökts har resultatet tytt på att de relationer som 
existerar i större företag inte alltid kan appliceras i småföretag.” (Lewidht & O’Dwyer, 
2009, s. 652)   
 
Marknadsförings teorier började utvecklas under tidigt 1900-tal. Men teoretikers modeller och 
företagares verksamhet har inte alltid korresponderat med varandra. Exempelvis, de första 
forskarna inom marknadsföring uppmärksammade tidigt betydelsen av att förstå kundbehov 
och kunders önskningar för att skapa en lönsam verksamhet. Företagare visade dock liten 
hänsyn åt denna aspekt i början 1900-talet. Det i sin tur ledde till att fortsatt forskningen kring 
kundens betydelse i marknadsföring var begränsad. (Tadajewski, 2009, s. 192, 201) I likhet 
med gapet i början av 1900-talet finns det idag ett gap mellan teoretikers modeller och 
företagares verksamhet. Detta gap utgörs av att majoriteten av teoretiska 
marknadsföringsstrategierna är utformade för att appliceras på stora företag (Lewidht & 
O’Dwyer, 2009, s. 653). Fast än det finns tydliga samband som visar på att antalet småföretag 
i ett land är starkt kopplat till landets ekonomiska tillväxt (GEM Sweden, 2000, s. 44) och bör 
därför vara minst lika relevanta för teoretikers modeller. Det existerar även ett gap mellan 
teori och företagares verksamhet i anknytning till denna studies ämne. Nämligen, ett gap 
mellan forskningens tilltro på att integrera marknadsföring i produktutveckling och 
småföretagares tillämpning av marknadsföring i produktutveckling (Ernst, et. al., 2010, s. 80; 
Blankson & Omar, 2002, s. 129).  
 
Vidare skall vi nu granska forskningens syn på marknadsföringens samspel med 
produktutveckling. För att skapa ett teoretiskt underlag, som tillsammans med studiens empiri 
sammanförs i analys och slutsatser för att besvara studiens problemformulering och syfte. De 
teorier vi valt ut är inom integration av marknadsföring, marknadsföringens utrymme i 
produktutvecklingen, orientering inom marknadsföring och integration mellan FoU och 
Marknadsföring. Detta för att fylla det teoretiska gap vi identifierat inom samspelet av 
marknadsföring/produktutveckling i småföretag.  
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3.5 Funktionen marknadsföring och faktorer för integration 
I detta stycke diskuteras teori för faktorer som påverkar småföretagares integration av 
marknadsföring i produktutvecklingen. Detta stycke bidrar alltså med en teoretiskreferensram 
över metoder och tillämpning av lednings kontrollerande variablerna som påverkar 
framgången i en integration och främja produktutveckling. Detta appliceras senare i studien 
för att diskutera denna studies småföretagares metod för integration av marknadsföring och 
produktutveckling. Från denna diskussion avser vi att ge en förklaring till det existerande 
gapet i integrationen och därmed belysa marknadsföringens roll i småföretagens 
produktutveckling. Det litterära bidraget som denna diskussion framkallar skall därmed leda 
till ett bidrag inom samspelet av marknadsföring/produktutvecklings litteraturen.  
 
Som tidigare nämnt av ett flertal forskare är marknadsföring en viktig funktion att förena med 
produktutveckling för att uppnå lönsamhet (Ernst, et. al., 2010, s. 80). Men föreningen mellan 
marknadsföring och produktutveckling påverkas av konstruktionen och utförandet av 
integrationen. Konstruktionen påverkas både av företagets ledning samt klimatet/miljön 
företaget är verksam inom (Troy, et. al., 2008, s. 143-144). De lednings kontrollerande 
variablerna som påverkar framgången i en integration och främja produktutveckling framgår i 
stycket under:   
 
Nivå av integration relaterar till vart i organisationen man skall förena olika avdelningar. 
Föreningen kan ske i organisationsledningen eller på ett lägre plan mellan medarbetare. 
Effektivast är att förena företagsfunktioner på ett plan mellan anställda medarbetare då det 
tillåter grupper som direkt kan påverka varandra samarbeta. Konträrt är integrationer högre 
upp i hierarkin inte lika effektiva för ny produktutveckling. (Troy, et. al., 2008, s. 140-141) 
Relaterat till denna studie så finns det alltså ett incitament, hos småföretagare som skall 
undersökas i denna studie, för integrationer av företagsfunktioner. Eftersom en integration är 
lämpligast att görs mellan medarbetare med direkt kontakt till varandra och vi antar att 
medarbetare i småföretag redan har en nära kontakt till varandra. 
 
Typ av Integration är den andra punkten som relaterar till vad som skall ingå i samarbetet. 
Det har visats att informationsdelning är ett mer effektivt verktyg än att djupgående 
samarbeta. Ett djupgående samarbete innebär att integrationen för med sig möjlighet att de 
förenade parterna kan styra i andra företagsgruppers arbete. Detta är inte önskvärt eftersom 
respektive avdelning själva förutsätts kunna lösa problem som presenteras för dem inom sitt 
arbetsområde mer effektivt än personer från andra arbetsområden. (Troy, et. al., 2008, s. 141) 
Kommunikationen mellan företagets grupper anses även som kritisk för att erhålla 
marknadskunskap, kundorientering och slutligen för att tillverka produkter som är lönsamma 
på marknaden (Wern, et. al., 2000, s. 610).  
 
Typ av information som delas är tredje punkten som betraktar vilken information som är 
viktig att dela med sig av mellan företagets grupper för att effektivt utforma nya produkter. 
Det har framkommit att företag som delar med sig av marknadsinformation och då speciellt 
specifik kundinformation mellan företagets grupper skapar en starkare integration än de som 
utlämnar detta perspektivet. (Troy, et. al., 2008, s. 141)  
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Hur många och vilka funktioner skall integreras? Den fjärde aspekten förtäljer att ett 
företag inte bör sammanföra för många olika funktioner med varandra. Eftersom detta kan 
leda till förvirring och konflikter då många skilda synsätt skall sammanföras. Dock har det 
visats att integrationen mellan marknadsföring och produktutveckling påverkar positivt 
oberoende av antalet tidigare sammanförda företagsfunktioner. Detta visar på att 
marknadsföring bör anses som en nyckelaktivitet i ny produktutveckling. (Troy, et. al., 2008, 
s. 141-142) Dock finns det forskare av en skiljd mening inför ovan nämnda påstående. Dessa 
forskare anser att företaget bör vara villig att motta åsikter och lyssna till dem från alla 
delaktiga i företaget, trots risker med förvirring och konflikter (Wern, et. al., 2000, s. 610). 
 
Stadium för integration. Detta ställningstagande relaterar till om det kan finnas något stadium 
som är mer lönsamt att påbörja samarbetena i. Stadium för integration är en variabel som är 
oberäknelig och är subjektiv för olika företag. Dvs. för vissa företag kan det vara mer lönsamt 
med senare integrationer som i stadiet för produktlansering medans andra företagare kan ha 
störst vinning av att starta integrationen i tidigare stadier såsom i samband med första idén 
eller i tidiga delar av produktkonstruktionen. (Troy, et. al., 2008, s. 140-142) 
 

3.6 Marknadsföring i produktutvecklingen 
“Marketers who understand the market undoubtedly do a better job developing and introducing new 
products.” (Wern, et. al., 2000, s. 610). 
 
I detta stycke diskuteras och presenteras teorier inom marknadsförings bidrag och dess 
utrymme i produktutveckling. Dessa presentationer av teori syftar till att skapa en diskussion 
angående denna studies småföretagares procedur för att skapa marknadskunskap och om 
marknadskunskap är en kritisk faktor för produktutvecklingen.  
 
Den kritiska kunskapsfaktorn för att framgångsrikt kunna introducera och utveckla nya 
produkter till en marknad är tillgången av marknadskunskap. Insamling, upptagning och 
delande av information bidrar till en ökad marknadskunskap. Därigenom blir dessa aktiviteter 
viktiga uppgifter för alla organisationer som försöker nå ut på en marknad. (Wern, et. al., 
2000, s. 609-610). Forskare är relativt ense om att marknadskunskap är en kritisk faktor för 
lönsam produktutveckling. Det är när vi dissekerar upp begreppet skillnaderna uppstår.  
 
Begreppet marknadskunskap diskuteras ofta tillsammans med begreppet marknadsorientering. 
Organisationers marknadsorientering avgör vilken typ av marknadskunskap organisationen 
bör prioriterar och fokuserar på i verksamheten. Marknadsorientering kan beskrivas som en 
företagskultur vilken: 1) placerar kundernas upplevelse av lönsamhet och tillfredställande av 
en produkt på högsta prioritet. Samtidigt som företagets intressenters behov och viljor 
tillgodoses; 2) skapar normer för hur ett företag skall agera gällande utspridning och 
mottaglighet för marknadsinformation. (Langerak, et. al., 2004, s. 80) Vidare, förklarar 
Langerak, et. al., (2004, s. 90) att i praktiken påverkar marknadsorientering en ny produkts 
framgång endast i produktlanseringsstadiet. Förarbetet och utvecklingen av en produkt i 
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produktutvecklingsprocessen påverkas i regel inte av marknadsorienteringen. Detta förklaras 
av följande, stadiet för produktlansering är stadiet för marknadsförare att på effektivaste sätt 
lansera produkten. Medan utvecklingsfasen tillhör avdelningen för forskning och utveckling 
(FoU) samt ingenjörer. Det är därmed utan betydelse att marknadsföringsavdelningen anser 
sig kapabla att påverka positivt i dessa tidigare delar av produktutveckling. Eftersom FoU-
avdelningen och ingenjörerna sällan anser eller accepterar detta och normalt sett är i kontroll 
och ansvariga för de första faserna i produktutvecklingen. Funktionen marknadsföring 
inkluderas därmed ofta i ett sent stadium, alternativt vid stadiet för produktlansering. Detta 
påstående ska vi studera för att se om ett liknande mönster kan återfinnas hos denna studies 
småföretagare. Detta anser vi skapar en diskussion som bidrar med kunskap inom studiens 
småföretagares syn och tillämpning av när marknadsföring bör integreras i 
produktutvecklingen och vilka faktorer som styr detta. Slutsatsen Langerak, et. al., (2004, s. 
90) gör av att marknadsföringen appliceras först efter FoU är att, marknadsorienteringen inte 
får påverkan vid dessa initiala stadier och utifrån detta faktum bör företagsledare aktivt jobba 
för en tidigare integration mellan FoU och marknadsföring. Samtidigt som de arbeta för att 
radera ut de skiljelinjerna som kan finnas mellan olika avdelningar så att det uppstår ett 
gemensamt ansvar över hela produktutvecklingsprocessen.  
 
Att i småföretag tala om avdelningar kan te sig irrelevant då olika avdelningar sällan existerar. 
Däremot är det intressant att studera arbetsfördelningen, vem gör vad? Samt att studera 
samarbetet mellan individerna i företaget. Vi anser att, i arbetsfördelningen mellan 
medarbetarna kan det identifieras mönster likt en fysiskuppdelning i olika avdelningar. Vilket 
gör att teori där integration mellan olika företagsavdelningar diskuteras kan appliceras på 
småföretag i denna studie.   
 

3.6.1 Val av marknadsorientering 
Grunden till småföretagares val av marknadsföringsstrategin skall vi i detta stycke diskutera 
utifrån existerande teorier. Med att diskutera dessa teorier ämnar vi att klargöra en del av de 
faktorer som styr småföretagare i val av marknadsföring kopplat till produktutveckling. 
Klargöra dessa faktorer leder till en diskussion där ämnet samspel 
marknadsföring/produktutveckling diskuteras utifrån ett relativt orört perspektiv. Nämligen 
utifrån småföretagares perspektiv och därmed ger relevans och litterärt bidrag till studien.   
 
Det finns tre huvudkomponenter inom marknadsorienteringen i samband med 
produktutvecklingsprocessen: 1) kundorientering, som innebär fokus på kunder; 2) 
konkurrentorientering, som innebär fokus på konkurrenter; 3) interfunktionell koordination, 
som innebär fokus på interna samarbeten (Ledwith & O’Dwyer, 2009, s. 655, 660). En 
angelägen fråga uppstår dock i samband med att marknadsorienteringen integreras över hela 
produktutvecklingsprocessen: Vilken marknadsorientering främjar produktutvecklingen bäst? 
I stycket nedan redogör vi för olika teoretikers uppfattning i frågan.  
 
Wern, et. al., (2000, s. 609-610) uppfattar kundorientering som ett element inom 
marknadskunskap som bidrar positivt till ett företags framgång i aspekten av 
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produktutveckling. De påstår även att länder med en kultur som präglas av en hög grad 
individualism är länder som gagnar direkt nytta av kundorientering i deras nya 
produktutveckling. Sverige är ett sådant land där det finns en stark korrelation mellan 
företagets kunskap om kunder och ny produkters egenskaper. Sverige har nämligen en kultur 
som formar individualistiska ledare som dessutom mer sannolikt inriktar sig på en 
kundorienterad marknadsföring. Detta eftersom ledare från en kultur som Sverige och 
liknande kulturer i större utsträckning är medvetna angående rådande marknadsvärderingar 
och mer sannolikt tillämpar rådande ledarskaps tekniker. (Wern, et. al., 2000, s. 609-610).  
 
Det finns dock forskning med inriktning på småföretag som tyder på motsatsen. I denna 
forskning påstås att beräkningen av nya produkters lönsamhet inte har en signifikant 
korrelation till kundorientering. Endast konkurrentorientering har en påvisad korrelation till 
lönsamhet i produktutveckling och är därför den aspekt som har störst påverkan i 
produktutveckling. Intresseväckande så är konkurrentorientering den aspekt inom 
marknadsföring som småföretag i största utsträckning bortser ifrån vid produktutveckling. 
(Ledwith & O’Dwyer, 2009, s. 657) Blankson & Omar, (2006, s. 583) stödjer antaget och 
påstår att småföretagare har en distinkt marknadsföringsstrategi som starkt fokuserar på vikten 
av kunder, anställda, intuition och medvetenhet för affärsklimatet. Småföretagare tillämpar 
även en marknadsorientering med fokusering på verksamhetsfunktioner som styrs mer av 
intuition än existerade marknadsförings modeller. Detta trots att existerande 
marknadsföringsstrategier ofta kan tillämpas effektivt i småföretag, även fast de är grundade 
utifrån ett stort företags perspektiv (Blankson & Omar, 2006, s. 583-584). Det framgår av 
teorin ovan att teoretikerna är ej ense gällande vilket element inom marknadsorientering som 
skapar bättre marknadsföringsstrategin. I denna studie kommer vi dock inte ge ett utlåtande 
för vilken orientering som är bättre än den andra eftersom det är utanför studiens syfte. Inom 
studiens syfte anser vi det dock vara att beskriva vilken marknadsorientering det är som styr 
småföretagare och genom att förtälja detta utifrån vårat specifika fenomen bidrar vi till 
litteraturen samspelet av marknadsföring/produktutveckling.  
 
Ledwith & O’Dwyer, (2009, s. 654-655) har ovan argumenterat att konkurrentorientering är 
den faktorn som på förhand är mest talande för en ny produkts lönsamhet. Med hjälp av 
konkurrentorienteringen kan ett företag förutspå mått på marknadsandel och finansiella mått. I 
sin tur är dessa två mått mest talande för organisationens framgång eller motgång. Dock är 
småföretagare bättre på att mäta och utvärdera de mått som inte är lika talande för en produkts 
framtida lönsamhet. Dessa mått är, kundacceptans, produktnivå och tajming. En 
sammanfattande bild visas i modellen under: 
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Figur 2: “Updated Research Model: Market Orientation, New Product and Organizational Performance in Small Firms.” 
(Ledwith & O´Dwyer, 2009, s. 658) 

Sammanfattande, småföretagare kan påverka marknadsstrategin och nya produkters 
lönsamhet på marknaden via en tillämpning av marknadsorientering (Ledwith & O’Dwyer, 
2009; Langerak, et. al., 2004).  Teoretikers tillit på småföretagare är dock till synes låg i 
avseendet för utformning av marknadsstrategi och marknadsorientering. Det existerar även 
skillnader mellan forskarna gällande vilken dimension inom marknadsorientering som är 
lämplig för att utvärdera ett företags framtida lönsamhet. Ena sidan av teoretiker påstår att 
landets kultur styr vilken marknadsorientering som är mest gynnsam. Där individualistiska 
länder som Sverige gynnas av kundorientering (Langerak, et. al., 2004, s. 90). Andra sidan 
påstår att konkurrentorientering är den dimensionen inom marknadsorientering som har störst 
inverkan på nya produkters lönsamhet. Det är även den dimension som småföretagare i största 
utsträckning bortser ifrån. Småföretagare är således naiva i sin verksamhet där de endast 
fokuserar på att tillfredställa sina kunder utan att rikta någon uppmärksamhet eller anpassa 
verksamheten beroende av existerande konkurrenter. (Ledwith & O’Dwyer, 2009, s. 658-659) 
Med ovannämnda teorier som grund ska vi diskutera om, denna studies småföretagare har en 
tillit och känner säkerhet i utformning av egna marknadsstrategier, samt vad styr valet och 
utformningen av dessa. Detta för att skapa en grund där vi kan studera vilken/vilka 
marknadsorienteringar som styr småföretagares produktutveckling. Genom observationer av 
företagarnas marknadsorientering skapar vi även en grund för att bedöma omfattningen av 
marknadsföring och faktorer som styr den hos småföretagare. Därmed ger vi även ett litterärt 
bidrag till studiens problemområde utifrån studiens småföretagares perspektiv. 
  

3.7 FoU och marknadsföring 
Forskning och utveckling (FoU) tillsammans med marknadsföring är normalt de 
grundläggande funktionerna inom produktutveckling (Troy, et. al., 2008, s. 141-142). Detta 
innebär således att när man talar om att integration av marknadsföring i produktutveckling så 
betyder det i många fall att integrera funktionen Marknadsföring i FoU.  
 
Produktutveckling är en flerdimensionell process med många viktiga funktioner. Samspelet 
mellan marknadsföring och FoU är en av de mest kritiska för denna process (Gupta, Raj & 
Wilemon, 1986, s. 7; Leenders & Wierenga, 2005, s. 64; Troy, et. al., 2008, s. 141; Perks, 
Kahn, & Zhang, 2009, s. 640). Forskarna kommer dock inte lika lätt överens om hur och i 
vilken utsträckning en organisation skall integrera funktionerna FoU och marknadsföring med 
varandra, för att skapa en lönsam produktutveckling. Intressant och relevant relaterat till 
denna studie blir att, utifrån teorier nedan studera hur denna studies småföretagare förhåller 
sig till behovet av integration mellan funktionerna marknadsföring och FoU. Vi ämnar alltså 
hitta faktorerna till vad som avgör det uppfattade behovet av denna studies småföretagares 
nivå av integration och i vilket stadium de anser samspelt vara relevant. Vi anser även att 
undersökning av integrationen mellan marknadsföring och FoU bidrar med en uppfattning av 
omfattningen av integrationen. Eftersom det skapar en förståelse och berättar nivåerna av 
både marknadsföring och FoU i företagen. Därmed anser vi att teorierna nedan bidrar studien 
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med en diskussion som tillför litterär kunskap inför ämnet samspel 
marknadsföring/produktutveckling i småföretag 
 
Leenders & Wierenga (2005, s. 58, 64-65) anser att företagsledare inte automatiskt bör 
investera i en integration mellan marknadsföring och FoU vid scenariot av en dålig lönsamhet 
för en ny produkt. Istället skall företagsledaren ta hänsyn till de specifika villkor gällande 
företagets produktutvecklingsresurser och marknadsvidd4, för att sedan utifrån dessa 
positioner fastställa vilken typ av investering som är mest lönsam. Denna slutsats ledde i sin 
tur till skapandet av en modell, som visar när en integration mellan marknadsföring och FoU 
är lönsamt samt icke lönsamt ur ett produktutvecklingsperspektiv. Denna modell presenteras i 
följande figur nedan och förklaras i stycket efter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3: “Summary of the findings of this study” (Leenders & Wierenga, 2005, s. 65)   

Ett företag med låga produktutvecklingsresurser och bred marknadsvidd bör inte investera i 
att integrera funktionerna marknadsföring och FoU för att skapa ökad lönsamhet i nya 
produkter. Istället bör företaget i denna situation överväga alternativet med att anställa bättre 
forskare, marknadsförare eller utveckla FoU relationer med partners för att förbättra 
situationen och öka tillgången av produktutvecklingsresurser. Konträrt kan ett företag med 
smal marknadsvidd och hög tillgång av produktutvecklingsresurser tillgodogöra sig stor 
lönsamhet via integrationen marknadsföring – FoU. Lönsamheten ökar då eftersom företaget 
har tydliga utvalda marknader för sina produkter och en god tillgång av 
produktutvecklingsresursers. Möjligheten att göra ett avtryck på marknaden är därmed större 
under dessa omständigheter. (Leenders & Wierenga, 2005, s. 64-65) 
  
                                                 
4
 Marknadsvidd betyder i sammanhanget bredden av företagets tänkta marknad i termer av kunder och behov 

(Leenders & Wierenga, 2005, s. 58) 
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Gupta, et. al., (1986, s. 7-10, 15) presenterar en annan och klassisk situationsanpassad teori 
för integration av marknadsföring och FoU. Teorin utgår från fyra faktorer i bedömandet av 
integrationens utformande. Dessa fyra faktorer är: organisatorisk strategi, miljöovishet, 
organisatoriska faktorer samt individuella faktorer. 
 
Organisatorisk strategi utgår i sammanhanget ifrån att ett företag kan anamma en strategi 
som prospektör, undersökare, försvarare eller agerare i samband med en produktutveckling. 
Prospektör innebär en roll där företaget strävar efter att vara först ut med nya produkter. 
Undersökare innebär en roll där företaget analyserar sina konkurrenter och utifrån dem bildar 
sin egen produktutveckling. Försvarare innebär en roll där företaget antingen via hög kvalitet, 
god service eller lägre priser försöker säkra en nisch i samband med produktutveckling. 
Agerare innebär en roll där företaget styr sin produktutveckling utifrån förändringar inom 
branschen.    
 
Miljöovishet betyder i denna kontext ovishet angående konkurrens, kundkrav, teknik 
förändringar och lagstadgade begränsningar. Organisatorisk strategi tillsammans med 
Miljöovishet understödjer organisationen med en uppfattning om behovet för integration.  
 
Organisatoriska faktorer utgörs i denna teori av organisationens struktur, företags ledning 
och FoU samt marknadsförings förmåga.  
 
Individuella faktorer  är de socialkulturella skillnaderna mellan företagsledarna inom 
marknadsföring och FoU, så som byråkratisk/professionell -orienterad, tolerans för 
ambiguitet, tid orienterad samt preferens av produkter/projekt. Tillsammans utgör 
organisatoriska och individuella faktorer nivån av integration som uppnåtts. Modellen nedan 
ger en förenklad bild av hur teorin är utformad. I stycket efter förklaras modellen.: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: “A Model for the Study of R&D-marketing Interface” (Gupta, et. Al., 1986, s. 8) 
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Organisationen kan med hjälp av kunskap om sin egen situation jämföra om det uppfattade 
behovet av integration mellan marknadsföring och FoU överensstämmer med den uppnådda 
integrationen av dessa funktioner. Det är således gapet mellan dessa två aspekter som avgör 
hur mycket integration som behövs för att de båda skall överensstämma med varandra så att 
lönsamma innovationer skapas. (Gupta, et. al., 1986, s. 7-11, 15) Från Gupta, et. al., (1986) 
beskrivs alltså ett annat perspektiv utifrån hur företaget skall bedöma sin situation och vad 
som motiverar behovet av att integrera marknadsföring i FoU, jämfört med Leenders & 
Wierenga, (2005). Detta nya perspektiv anser vi intressant eftersom det försöker skapa en 
metod för att mäta gapet mellan uppfattat behov av integration och nivå av integration som 
uppnåtts. Genom att mäta detta gap anser vi även att nivån av marknadsföring som behöver 
integreras i FoU förklaras. Därför anser vi teorin relevant för denna studie då det är 
omfattningen av marknadsföring och faktorer som styr småföretagares marknadsföring i 
produktutvecklingen vi ämnar klargöra.         
 
Wang & Montaguti, (2002, s. 83-84) ger den tredje metoden som avgör integrationsnivån 
mellan marknadsföring och FoU i en organisation. De gör det initiala antagandet att 
integrationen mellan marknadsföring och FoU inte alltid är att betrakta som positivt. De 
påstår även att fusionen mellan dessa båda funktioner kräver en noggrann avvägning. Båda 
dessa antagande är överensstämmande med Gupta et. al., (1986) och Leenders & Wierenga, 
(2005) initiala antagande.  
 
En viktig punkt att nämna med denna teori är att forskarna medvetet valt att mäta nivån av 
integrationen mellan marknadsföring och FoU funktionerna för att optimera strategin av en 
marknadsingång, med en ny produkt. Alltså, denna teori fokuserar inte främst på att 
produktutvecklingsprocessen skall främjas av en marknadsföring/FoU integration. Den 
fokuserar huvudsakligen på marknadsingången för en ny produkt. Vi kan dock anta att en god 
produktutvecklingsprocess innefattar och leder fram till en lyckad marknadsingång. Denna 
teori anser vi därmed relevant då vi inser att marknadsingången är en av de viktigaste 
aktiviteterna, alternativt målet med en produktutvecklingsprocess. Därmed angriper Wang & 
Montaguti, (2002) samma dilemma gällande avvägningen mellan FoU och marknadsföring 
men från ett annat perspektiv, nämligen marknadsingångsperspektiv. Som en effekt av detta 
val studerar Wang & Montaguti, (2002, s. 84) inom vilka områden FoU och marknadsföring 
gemensamt kan avklarar olika uppdrag. Teorin redogör även effekter av en mer politisk natur 
denna sammanslagning har för den strategiska beslutsprocessen.  
 
Teorin utgår ifrån att det finnas en skillnad mellan den faktiska nivån av integration mellan 
marknadsföring/FoU och den önskvärda eller optimala nivån av denna integration. Den 
faktiska nivån av samspelet mellan marknadsföring och FoU bestäms av kommunikations 
intensitet, informations trovärdighet och inflytande. Den önskvärda nivån benämns som ett 
stadium när kommunikationsintensiteten och informations trovärdighet är höga från båda 
parter samt när inflytandet är ömsesidigt och förenlig med informations trovärdighet.  När 
skillnader mellan den faktiska och önskvärda nivån är stora så förminskas företagets förmåga 
att analysera marknadens behov av en ny produkt. Förmågan att analysera marknadens behov 
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kommer i sin tur att avgör marknadsstrategin och lönsamheten för produkten. (Wang & 
Montaguti, 2002, s. 84) En förenklad modell av teorin visas nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5:”The link between the R&D/Marketing interface, the new product entry strategy and performance” (Wang & 
Montaguti, 2002, s. 84) 

 
Slutsatsen av Wang & Montaguti, (2002, s. 84) forskning är följande, när skillnaden mellan 
den faktiska nivån av FoU/marknadsföring är låg bör företaget agera snabbt för att få ut 
produkten på marknaden. Konträrt bör företaget fördröja en marknadsingång om det existerar 
stora skillnader mellan den faktiska och önskvärda nivån. Dessutom, ett samarbete mellan 
FoU och marknadsföring kan bidra med att lösa uppgifter inom tre områden: 
 

1. Konceptutveckling – identifierar och utvärderar relevant information.  
2. Strategiskutveckling – marknads positionering och produkt differentiering.  
3. Implementering – intern och extern kommunikation.  

 
Implikationer av en politisk natur på organisationens strategiska utveckling utifrån samspelet 
av marknadsföring och FoU är dock mycket stark på grund av tre faktorer: 
 

1. Marknadsföring och FoU influerar processen för strategiskutveckling och då speciellt 
strategin för en marknadsingång. Eftersom de båda har ett stort ansvar och betydelse 
för resultatet.  

2. Det finns en obalans mellan FoU och marknadsföring som styrs av organisationens 
bakgrund och inriktning. Rådande teknisk företagskultur leder sannolikt till att en part 
inom företaget får en oproportionell makt inom organisationen. 

3. Det existerar skillnader i språk, kultur och personlighet mellan personer inom FoU och 
marknadsföring. Detta leder till skilda tolkningar och uppfattningar.  

 
Wang & Montaguti, (2002) teori presenterar därmed ett tredje perspektiv över samspelet av 
marknadsföring och FoU. Intressant i detta perspektiv relaterat till denna studie anser vi är att, 
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teorin fokuserar på att det är den interna processen av samspelet mellan FoU och 
marknadsföring som avgör kvaliteten på produktutvecklingen och stadiet för 
produktlansering. I inledningen av denna studie har vi i likhet med denna teori diskuterat om 
det är interna faktorer som kan vara orsakande för småföretagares brist av marknadsföring i 
produktutvecklingen. Därmed anser i det är relevant att tillföra Wang & Montaguti, (2002) 
perspektiv i denna kommande diskussion.    
 
Sammanfattande för de tre teorierna av Leenders & Wierenga, (2005), Gupta, et. al., (1986) 
och Wang & Montaguti, (2002) är att, vi identifierar både skillnader och likheter gällande när 
och hur man skall bedöma behovet av ett samspel mellan marknadsföring och FoU. Alla tre 
har i likhet en syn på att företagets rådande situation är avgörande för nivån av integrationen. 
Skillnaderna identifieras först när man studerar hur de tre olika teorierna påstår att 
bedömningen av företagets situation skall göras. Teorierna kommer därför att tillämpas i 
studiens analys och slutsats för att skapa en diskussion om huruvida denna studies 
småföretagare anser sig bedöma sin situation och hur de anser att denna skall styra 
omfattningen och innehållet av en integration av marknadsföring i produktutvecklingen. 
Därmed anser vi studien ger litterärt kunskapsbidrag till ämnet samspel 
marknadsföring/produktutveckling.   
 

3.8 Sammanfattning teori 
Produktutveckling är en komplex process som består av flera aktiviteter. Produktutvecklingen 
tillhör första delen av produktcykeln. Denna process påverkas av företagets strategier. 
Företagets strategier påverkas i sin tur av perspektiv på produktutvecklingen och 
faktorer/områden som prioriteras. Sambandet mellan marknadsföring och produktutveckling 
har genomgått en rigorös undersökning i vetenskapliga litterära verk. Sambanden eller 
integrationen av marknadsföring i produktutveckling har starkt stöd i teorin för att vara främja 
företags lönsamhet. Teorierna är dock i hög grad skriven utifrån situationer och perspektiv i 
stora företag där det finns olika avdelningar för olika funktioner i företaget. Detta medför att 
teoriernas applicerbarhet på småföretagares verksamhet varierar. Hur och när integrationen 
ska ske för att skapa lönsamhet i företaget finns det dock olika modeller inom den teoretiska 
litteraturen. Utifrån teori är det även antaget att småföretagare ofta styrs av intuition och har 
en förmåga att bortse från väsentliga marknadsorienteringar inom produktutvecklingen. 
Funktionen marknadsföring har också enligt teorin en förmåga att lösa en rad 
verksamhetsproblem beroende på hur den integreras i produktutvecklingen. Utifrån den 
teoretiska referensramen identifierar vi gap i integrationen mellan marknadsföring och 
produktutveckling, samt mellan marknadsföring och FoU. Via studiens problemformuleringar 
ämnar vi att skapa förståelse för dessa gap. Modellen nedan ger en illustrativ bild för läsaren 
av studiens disposition och problemområden. 
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Figur 6: ”Disposition av studien. En illustration för vägledning genom teorin och fortsättning av studien.” (Figur skapad 
av författarna.) 

Med hjälp av studiens teoretiska referensram har vi lyckats förtydliga problematiken från 
inledningen. Detta illustreras i figuren ovan i de integrationsgap vi återfunnit. Vidare anser vi 
att genom besvara studiens två problemformuleringar klargörs problematiken i dessa gap. 
Eftersom omfattningen är talande för existerande marknadsföring i produktutvecklingen och 
dess prioritet i företaget och faktorer som styr småföretagarnas marknadsföring är i sin tur 
talande för motiven/orsakerna bakom omfattningen. Denna problematik tillsammans med 
studiens problemformuleringar kommer därmed bli styrande för studiens semistrukturerade 
intervjuer och insamlandet av empirisk data. Metoden presenteras mer utförligt i 
nästkommande kapitel.  
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4 Praktisk metod 
Kapitlet presenterar studiens praktiska överväganden och tillvägagångssätt. Metodvalen 
stöds av existerande metodlitteratur. Presentationen syftar till att redogöra för läsaren vad 
som styrt studiens praktiska metod, samt skapa ramar för oss författare i förfarandet av 
insamling av primärdata.   
 

4.1 Urval 
Vi skall använd oss av ett bekvämlighetsurval. Där vi ringer upp och söker intervjuer med 
småföretagare utifrån kriterierna i begränsningarna (1.5). Tilläggas kan även göras att valet av 
respondenter gjordes i enlighet med ett bekvämlighetsurvals konstruktion. I praktiken gick det 
till som sådan att vi erhöll en kontaktlista till småföretagare i Umeå från Företagarna5 och 
därefter ringde vi upp och kontakta de första företagen som överensstämde med studiens 
begränsningar från kontaktlistan. Grunde till detta val är att vi ämnar undersöka 
problematiken med produktutveckling hos småföretagare djupgående. Relaterat till studiens 
problemformulering är även bekvämlighetsurvalet lämpligt. Bekvämlighetsurvalet i en 
kvalitativ studie medför nämligen inget krav på att data skall kunna generaliseras. Istället 
syftar ett sådant urval på att kunna klargöra fenomen (Jacobsen, 2002, s. 196, 199-200). 
Förbindelse av bekvämlighetsurval till vår problemformulering är därmed den att ett fenomen 
skall klargöras. Bekvämlighetsurvalet innebär dock att representativiteten hos respondenterna 
blir lägre än vid säga ett sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2003, s. 377). Något som vi skall 
ta hänsyn till i vid tolkandet och generaliseringar av information. Dock skall vi sträva efter att 
öka representativiteten för vårt urval genom att söka och intervjua olika typer av företagare 
som är relevanta för den aktuella frågeställningen. Detta är en metod som enligt Bryman & 
Bell, (2003, s. 349) ökar representativiteten. Ett ytterligare motiv till bekvämlighetsurvalet är 
att vi anser denna metod underlätta tillgången till respondenter. Eftersom vi som författare får 
fritt välja vilka respondenter vi kontaktar. På så vis kommer vi enklare upp i ett önskvärt antal 
intervjuer. Vi har inte förutbestämt antalet intervjuer i siffror. Istället har vi förutbestämt att 
eftersträva en mättnadspunkt i informationsinsamlingen. Som i sin tur bestämmer antalet 
intervjuer. En mättnadspunkt vid informationsinsamling av intervjuer innebär att ännu en 
intervju inte ger någon ny information (Jacobsen, 2002, s. 160). Sammanfattningsvis för 
denna studies urval kan det sägas att vi har gjort en avvägning mellan tillgång till 
respondenter och representativitet av respondenter där vi anser tillgången viktigare. I stycket 
under framgår resultatet av vårt urval. 
 
Spridningen hos respondenter anser vi varit god. Vi har nämligen erhållit intervjuer med 
företagare från fyra skilda branscher, endast två av företagarna har varit inom samma bransch. 
Dessa två inom samma bransch var dock nischade på helt skilda produkter. Vidare, i 
småföretagarnas situationer och verksamheter har det funnits båda skillnader och likheter. 
Situationen för respondenternas företag angående organisation och finansiella tillgångar har 

                                                 
5
 Företagarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden intresseorganisation. Företgagarna 

finns över hela landet med 19 regionkontor och 260 lokalföreningar som utgör ett brett nätverk. (foretagarna.se) 
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varit jämförbart mellan alla respondenter. Produkterna de utvecklar och distribuerar har dock 
skiljt sig avsevärt från mjukvara i datasystem till byggnadsverktyg. Vi är nöjda med denna 
spridning och anser att det är en styrka för studiens slutsatser att resultatet bygger på data från 
olika branscher men ändå mellan företag som befinner sig i likartade situationer.   
 

4.2 Access till information 
Att få tillträde till en social miljö som är relevant för studiens problemformulering är ett av 
det viktigaste men också svåraste stegen i en etnografisk undersökning (Bryman & Bell, 2003, 
s. 336) I vårt fall handlar det om att få tillträde till en verksamhetskunnig respondent på ett 
litet företag.  
 
Eftersom småföretagare är en grupp individer som i regel är upptagna kommer vi att försök 
gör respondenterna intresserad av vårt arbete genom att förklara ämnet i studien. Samt erbjuda 
respondenterna tillgång till vår studie. Ämnet i sig är som tidigare nämnt i teoretiska metoden 
skriven utifrån småföretagets perspektiv. Detta gör att studiens resultat blir relevant för 
småföretagets egen verksamhet. Vilket bör kunna belysas som en positiv effekt av en intervju 
för respondenten och öka våra chanser till access. Vi kommer även att vara flexibla i den 
meningen att vi låter respondenten själv få välja tid och plats för intervjun.   
 
Erhålla tillträde till en intervju anser vi dock inte är samma sak som att få access till 
information. Få access till information bygger mycket på att skapa ett förtroende till 
respondenten under intervjutillfället. Detta kan underlättas genom en personlig intervju där 
forskaren möter respondenten ansikte mot ansikte (Jacobsen, 2002, s. 161). Vi skall alltså 
genomföra besöksintervjuer, vilket kommer diskuteras mer i 4.5 Intervjuer. 

4.3 Kritik av urval 
Antalet småföretagare enligt vår tidigare benämning (se ”1.6 Begrepp och Definition”) som 
utvecklar och distribuerar egna produkter i Umeå regionen är en relativt liten grupp. Enligt 
våra sökningar återfann vi endast ett trettiotal företag i hela regionen som passade in på våra 
kriterier och är representativa för vårt arbete. Att vi då inte var begränsande till en specifik 
bransch var för oss en fördel i aspekten av åtkomst. Samtliga företag som valdes ut är av en 
liknande organisation till grunden. Företagen var samtliga registrerade Aktiebolag och 
organiserade med en Ägare och/eller VD som huvudansvarig för verksamheten. Antalet 
medanställda i företagen varierade dock mellan 3 till 7 personer. Denna variation i antalet 
medanställda i företagen anser i dock inte vara av större betydelse. Eftersom variation var i 
största grad var beroende av personalbehovet vid själva tillverkningen och underhållet av 
produkten. Ytterligare en problematik som finns med urvalet är av anledningen som 
diskuterades i första kapitlet. Nämligen att produktutveckling är en process som skiljer sig 
beroende av företag och produkt. Studiens företagare är även dem en grupp med skilda 
kundgrupper. Samtliga företag hade en produktutveckling med inriktning på B2B-marknader 
dock hade två av företagen utöver denna B2B-inriktning även en B2C-inriktning. Vi är varse 
om att dessa två skilda inriktningar kan innebära skillnader i behovet och strukturen av 
marknadsföring i produktutvecklingen. Däremot anser vi att även om skillnader finns i 
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behovet och strukturen beroende om företaget verkar på en B2B- marknad eller både B2B- 
och B2C-marknader så behöver alltid behovet och strukturen av marknadsföring vara 
proportionell till produktutvecklingen. Därmed anser vi att i denna studies kontext är 
inriktningen mot B2B-marknader eller B2C-marknader hos studiens respondenter är av låg 
relevans och därför inget som separeras i kommande diskussioner. I stycket nedan redogör vi 
för utfallet av urvalet och dess implikationer på studien.       
 
Att skapa kontakt och boka in tid för att intervju med intressanta småföretagare var på förhand 
inget problem för oss. Det generella bemötandet vi fick av studiens småföretagare var positivt 
och tider för intervju kunde bokas in utan problem. Efter första positiva kontakten upplevde vi 
dock att det inte var lika lätt som det tillsynes från början verkade var att genomföra 
intervjuer. Vi blev återuppringda av ett par småföretagare som avbokade eller önskade att 
förflytta tiden för intervjun med anvisning till att verksamheten krävde för tillfället all deras 
uppmärksamhet. Detta satte oss således i en situation där vår initiala tidsplanering sprack och 
arbetsbördan med studien behövdes intensifieras mot slutet av uppsatsen. Avbokningarna 
ledde även till att önskade antalet respondenter inte blev lika högt som vi från början tänkt. 
Implikationerna av detta är att relevant data kan gått förlorad och därmed möjligen även 
förändrat studiens slutsatser. Vi anser dock denna risk som liten eftersom vi anser oss kunna 
identifiera mönster och en viss mättnad i data som samlades in i de sista intervjuerna. Som i 
sin tur betyder att den empiriska datamängden är tillfredsställande (Jacobsen, 2002, s. 160). 
 
I de intervjuer vi genomförde visade respondenterna oss motivation och engagemang för 
ämnen som diskuterades. Respondenterna uppvisade en öppenhet i intervjun och ingen av 
studiens respondenter nekade till att diskutera de frågor vi ställde. Vi är övertygade om att den 
respons vi fick av studiens respondenter stärker trovärdighet i den empiriskadata som 
insamlats.  
      

4.4 Intervjumanual 
Vi har konstruerat en semistrukturerad intervjumetod. Där vi har 13 stycken förutbestämda 
frågeställningar och ett utrymma för att själva under intervjuns gång lägga till spontana 
följdfrågor. Ordningen på frågorna i uppdelade i två kategorier: 1) företagets och 
respondentens bakgrund och verksamhet; 2) frågeställningar som är av oss kopplade samman 
med studiens teoretiska bakgrund. I den andra kategorin av frågor som är kopplat till studiens 
teoretiska bakgrund följer frågorna samma ordning som teorikapitlet. Detta anser vi har lett 
till att stegvis blir frågorna i likhet med teori kapitlet mer invecklade och kräver av 
respondenten utvidgade svar och ökad reflektion. Självreflektion hos respondenterna är för 
övrigt något vi i högsta grad har eftersträva. Eftersom vi anser det leder till att vi som forskare 
inte behöver styra respondenten till att utveckla sina uttalanden genom tankeställare från oss.  
 
Respondenterna får inte ta del av intervjumanualen i förväg. Eftersom vi söker deras spontana 
svar. Fördelen med spontana svar är enligt oss att respondenten inte på förhand har kunnat 
tänka ut lämpliga svar som han tror tillfredsställer oss eller får han/hon att framstå som 
duktig. Detta är såklart en avvägning då det även kan tänkas att frågor respondenten 
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reflekterat över en längre tid har han/hon mer ackurat svar till. Men eftersom vi inte på 
förhand visste något om respondenternas ärlighet så besluta vi att spontana svar var mest 
passande. Den enda information vi på förhand givit studiens respondenter är att ämnena 
produktutveckling och marknadsföring kommer att diskuteras under intervjun. 
   

4.5 Intervjuer 
Vi skall som tidigare nämnt genomföra besöksintervjuer. Med denna metod avser vi att 
förbättra förutsättningar till en personlig intervju. Där respondenten känner sig trygg med att 
dela med sig av information. Samt att förbättra förutsättningarna för att vi ska kunna samla in 
data på djupet när ämnet kan diskuteras efter en semistrukturerad intervjumodell. Dessa två 
effekter av en besöksintervju är de primära orsakerna till denna metod. 
 
Det finns dock nackdelar med besöksintervjuer som vi behöver ta hänsyn till. Ett, 
besöksintervjuer är tidskrävande och planering tar i många fall längre tid än själva intervjun 
(Jacobsen, 2003, s. 160). Två, skevhet mellan respondenter och skevhet i insamlad data 
beroende av dåligt formulerade frågor. Skevhet uppstår då frågor formuleras utifrån 
uppfattning av ett samband existerar och intervjuaren direkt frågar, varför detta samband? 
Detta kan väcka ett motstånd hos respondenten och bidrar med skevhet från respondent till 
respondent beroende på hur de reagerar. Tre, det finns en risk för reflexivitet hos 
respondenten. Som innebär att respondenten ger till intervjuaren det respondenten tror att 
forskaren vill ha. (Yin, 2007, s.112) I stycket nedan redogör vi för utfallet av intervjuerna. 
 
Att besöksintervjuer är tidskrävande har vi blivit väl varse om. De småföretagare vi kontaktat 
för att intervjua var från start samtliga positivt inställda till att träffa oss och genomföra en 
intervju. Men när datumet för intervjun närmade sig fick vi vissa återbud då deras verksamhet 
krävde för mycket tid och de såg ingen möjlighet att hinna genomföra den tänkta intervjun. 
Trots återbud genomförde vi fem stycken intervjuer och känner oss nöjda med den totala 
datamängden insamlad, av samma anledning som tidigare nämnt i ”4.3 Kritik av Urval” . 
Nämligen att vi kunde observera ett mönster och finner riskerna med att relevant information 
som saknades skulle påverkat studiens slutsatser för liten. För att undvika illa formulerade 
frågor tog vi hjälp och tillämpade tekniker från Yin’s, (2007, s. 82-86) verk. Där det finns en 
gedigen genomgång om hur det ställs frågor i samband med en intervju. För att undvika 
reflexiviteten hos respondenterna gav vi dem tid att själva svara och reflektera över våra 
frågor utan att vi själva avbröt och styrde svaren. Därmed anser vi att informationen 
respondenten förmedlade direkt efter varje fråga inte styrts av våra egna tolkningar. Vid de 
tillfällen då följdfrågor blev aktuella var de ofta med meningen att respondenten skulle 
förtydliga eller utveckla ett påstående.   
 

4.6 Presentation och analys 
Alla intervjuer som vi genomfört har blivit transkriberade och arkiverade av oss själva. Dessa 
data utgör därmed rådata som skall bearbetas. Rådata kommer att överföras till studiens 
sammanhang och tillämpas för att ge svar på studiens problemformuleringar. Intervjuerna 
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kommer att presenteras var för sig. För att ge läsaren en tydlig bild över vilken information 
som härleds från respektive respondent. De data som presenteras i kapitlet ”5. Empiri”  är 
endast ett urval av rådata från studiens respondenter. Detta eftersom vi avser att filtrera bort 
data vars relevans är låg och belysa data som sammanfaller med studiens ämne. Denna urvals 
process är dock aningen problematisk med tanke på att vi själva behöver avgöra relevansen i 
rådata. Ett nära samarbete mellan oss författare då vi diskuterat rådata anser vi har stärkt 
säkerheten i urvalet från rådata och vi känner att den relevanta informationen från intervju 
presenteras även för läsaren.  
 
I denna studies analys har vi tillämpat den teoretiska bakgrunden som stöd och gemensamt 
studerat de ämnesområden vi berört för att identifiera mönster och samband hos denna studies 
respondenter. Detta material kommer således att presenteras i kapitel, ”6. Analys”.  
 

4.7 Sanningskriterier 
Det är i en kvalitativ studie nödvändigt att specificera termer och metoder för att uttala sig och 
bedöma kvaliteten av en kvalitativ forskning. Det behövs alternativa formuleringar till 
begreppen reliabilitet och validitet för att kunna uttala sig om sanningskriterier i en kvalitativ 
studie. Trovärdighet och äkthet är alternativ till reliabilitet och validitet. I en kvalitativ studie 
bedömer trovärdighet och äkthet sanningskriterierna i utifrån kvalitativa studiers specifika 
kriterium. (Bryman & Bell, 2005, s. 306) 
 

4.7.1 Trovärdighet 
Trovärdighet är ett samlat begrepp för tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt 
möjligheten att styrka och bekräfta (Bryman & Bell, 2005, s.306) Vi skall nu redogöra för 
denna studies grunder gällande respektive kriterier och hur vi med dessa behandlar 
trovärdigheten i denna studie. 
 
Tillförlitlighet handlar om hur väl författarens beskrivning av den sociala verkligheten 
överensstämmer och accepteras i andra personers ögon (Bryman & Bell, 2005, s.307). Vår 
tolkning av detta påstående är att den information vi förmedlar till läsaren skall grundas 
utifrån en social verklighet som är sann för oss och läsaren. Att fastslå en sann social 
verklighet är enligt vår uppfattning i likhet med den rena induktiva ansatsen är ett ideal, inte 
något som kan uppnås (Jacobsen, 2002, s. 141). Så det vi har gjort är i en eftersträvan på 
social verklighet som överensstämmer och accepteras i andras ögon. Är att i ett samarbete 
mellan oss författare skapat en gemensamgrund för att inte endast en persons perspektiv skall 
styra datas tillförlitlighet och den sociala verkligheten. 
 
Överförbarhet behandlar hur väl studiens resultat kan generaliseras över till en annan kontext 
eller situation, eller i samma kontext vid ett senare tillfälle (Bryman & Bell, 2005, s.307). Vår 
ambition gällande överförbarhet är att studiens resultat är att det skall skapa teoretiskt bidrag. 
Samt att studiens resultat skall kunna bidra med inspiration och vägledning för småföretagare 
som tar del av studien. Att sätta en högra ambition som exempelvis, vidare forskning och 
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teoribildnig anser i är överambitiöst för en Magisteruppsats, 15hp. Denna uppfattning bygger i 
stor del på hur vi anset oss kunna tillämpa andra studenters uppsatser. Alltså, i den kontext av 
överförbarhet som nämnts ovan anser vi att studiens resultat har en god överförbarhet.   
 
Pålitlighet handlar om att forskningsprocessen genomförs med noggrannhet där det skapas en 
fullständig redogörelse och tillgänglighet i forskningsfasen alla moment (Bryman & Bell, 
2005, s.307). Ärlighet och redogörelse för metoder är för oss av stor vikt. Vi har ett utvidgat 
onämnt tidigare onämnt syfte med denna uppsats. Vilket är att skapa kunskap inför en 
forskningsprocess. Därmed lägger vi stor vikt i noggrannhet och redogörelse för att själva lära 
oss a arbetet. Denna noggrannhet och redogörelse uttrycker sig i, data vi behandlar 
struktureras och tilldelas läsaren samt att den behandlas via en metodisk referensram 
accepterad och styrkt av flertalet författare, där bland, Bryman & Bell, (2005), Jacobsen, 
(2002) och Yin, (2007).  
 
Möjligheten att styrka och bekräfta innebär att insamlandet av data genomförs så att det är 
uppenbart att forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar eller sin teoretiska inriktning 
påverkat resultatet av undersökningen (Bryman & Bell, 2005, s.307-308). Vi ämnar alltså få 
fram vad respondenten menar istället för att behöva göra egen tolkning av den insamlade 
informationen. Respondenterna har således givits neutralt formulerade frågor där de själva fått 
tid att svara utan påverkan av oss som författare.  
 

4.7.2 Äkthet 
Äkthet är det andra sanningskriteriet som behandlar något mer generella frågor rörande 
forskningspolitiska konsekvenser i allmänhet (Bryman & Bell, 2005, s.308-309). Detta 
kriterium är indelat i fem delområden. I stycket under redogör vi för varje delområde inom 
äkthet relaterat till denna studie. 
 
Rättvis bild är första delområdet inom äkthet. Det handlar om respondenterna ger en 
representativ bild över de åsikter och uppfattningar för den grupp personer som undersöks 
(Bryman & Bell, 2005, s. 309). Spridningen och skillnaderna i studiens målgrupp är stora. 
Eftersom i valt att inte inrikta oss på en specifik bransch. Dock har vi gjort andra 
avgränsningar med betoning på miljö, storlek och existerande produktutveckling. Inom denna 
ram anser vi att vi fått en god spridning med respondenter från företag med olika 
verksamheter och situationer.   
 
Ontologisk autenticitet handlar om respondenterna erhåller en självinsikt av den social 
situation och sociala miljö de befinner sig i (Bryman & Bell, 2005, s. 309). Hur 
respondenterna behandlat de områden vi diskuterat under intervjun vet vi inte. Det vi dock 
kan säga är att, med tanke på att vi genomfört intervjuerna via en metod för att skapa egen 
självreflektion hos respondenterna bör det finnas incitament för att studien påverkat deras 
verksamhet.  
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Pedagogisk autenticitet innebär att respondenterna i studien fått en ökad insikt i varandras 
situation (Bryman & Bell, 2005, s. 309). Den insikt i varandras situation vi delgivit 
respondenterna grundar sig de påstående utifrån teori som vi tagit del av och delgivit vidare 
till dem. Denna delgivning av teoretiska påståenden har skett i sambandet med att vi upplevt 
oss klara med intervjun för att det inte skulle på förhand styra respondenten. 
 
Katalytisk autenticitet syftar till att klargöra huruvida respondenterna har förändrat sin 
situation som effekt av undersökningen (Bryman & Bell, 2005, s. 309). Detta område har vi 
inte insikt inom. Eftersom kontakten varit kortsiktig över en period på 2-4 veckor. 
 
Taktisk autenticitet syftar till om respondenterna fått bättre möjligheter till att förändra sin 
situation (Bryman & Bell, 2005, s. 309). Vi har ingen konkret bekräftelse av att 
respondenterna fått kunskap för att förändra sin situation. Men vad den direkta responsen vi 
fick under intervjutillfället var i många fall i stil med, ”det borde vi göra”. Detta tolkar vi 
som ett vist resultat av att ämnena som diskuterats har lett till en förbättrad insikt i metoder 
för att förändra sin situation.  
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4.8 Tabell över intervjuer 
 

Företag Plats Typ av 
intervju 

Datum och Tid Kommentar angående intervjun 

A Umeå  Besöks-
intervju 

4 Maj 2011 
10.00-11.00 

Intervjun genomfördes ostört på 
respondentens kontor. Diktafon 
användes för att spela in hela 
intervjun. 

B Umeå Besöks-
intervju 

9 Maj 2011 
9:00-9:50 

Intervjun genomfördes ostört på 
respondentens kontor. Diktafon 
användes för att spela in hela 
intervjun. 

C Umeå Besöks-
intervju 

11 Maj 2011 
13.00-14.00 

Intervjun genomfördes i 
respondentens hem. Eftersom 
han var pappaledig från arbetet. 
Detta betydde att han var 
tvungen att ha uppmärksamhet 
på barnet samtidigt som 
intervjun fortlöpte. 
Respondenten var professionell 
och hade inga problem med att 
svara på frågor trots situationen. 
Diktafon användes för att spela 
in intervjun. 

D Umeå Besöks-
intervju 

12 Maj 2011 
13.00-14.20 

Intervjun genomfördes i 
respondentens kontor. Diktafon 
användes för att spela in hela 
intervjun. Vid ett tillfälle ringde 
telefonen och intervjun avbröts 
under 15 sekunder. 
Respondenten hade dock inga 
problem med att fortsätta 
besvara frågorna. 

E Umeå Besöks-
intervju 

13 Maj 2011 
13.30-14.30 

Intervjun genomfördes i 
respondentens kontor. Det blev 
ett avbrott i intervjun när 
respondentens telefon ringde. 
Detta var dock inget större 
problem. En fråga behövde bara 
upprepas sedan fortlöpte resten 
av intervjun ostört. Diktafon 
användes för att spela in 
intervjun. 

 
Tabell 1: Tabell över intervjuer. (Tabell skapad av författarna) 
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5. Empiri 
I detta kapitel presenterar vi studiens empiriska data genom att redogöra den information vi 
tillhandahållit från studiens respondenter var och en för sig. En kort beskrivning av företagen 
och intryck av respondenten inleder varje intervju. Anledningen till detta är att vi vill ge 
läsaren en inblick av respondenternas personlighet och bakgrund samt, att läsaren skall 
kunna hänföra respektive information till respektive respondent. Vi anser att denna struktur 
gör att läsaren kan se helheten i materialet. 
 

5.1 Företag A 
  

 

5.1.1 Företagets situation 
Företag A befinner sig för närvarande i en situation där de anser att tekniken i företagets 
produkter är världsunik. Företag A behöver dock finna ett sätt att paketera och sälja 
produkterna mer effektivt. Paketering av produkten är en aktivitet där de sammanför 
företagets produkt med kunders behov och önskemål, förklarar respondenten. Orsaken till att 
företaget behöver vidareutveckla paketering och försäljningsmetoder är att företaget befinner 
sig i en övergångsfas. Företaget har tidigare varit beroende av konsultintäkter och i stort sätt 
tagit alla konsultuppdrag som erbjudits dem. Idag har företaget förlorat sitt största och mest 
lönsamma konsult uppdrag. Företag A blev i samband med detta varse att de behöver finna en 
egen modell för paketering och försäljning. Detta är vad respondenten menar med en 
övergångsfas. Samtidigt som företaget arbetar med att finna strategier för distribution och 
försäljning, arbetar de även med att attrahera investerar som är intresserade att stödja och bli 
delaktiga i företagets verksamhet. 
 

Kort beskrivning av företaget  Intryck och beskrivning av respondenten 
 

  
Företag A är verksamma inom 
dataprogrammering och har utvecklat 
mjukvara för digitala signalsystem. Detta är 
huvudverksamheten i företaget. Vid sidan av 
företagets huvudverksamhet bedrivs 
produktutveckling av diverse elektronisk 
mätutrustning och tillhörande mjukvara. 
Företaget består uteslutande av anställda med 
ingenjörsbakgrund. 
 
Årsomsättning: (2009) ca 4000 tkr 
Antal anställda: 6 
 

Intrycket av respondenten var att personen i 
fråga besatt en stor tekniskkunskap kunskap. 
Han pratade entusiastiskt och självsäkert 
angående specifikationer och teknik i 
företagets produkter. Han gav även intrycket 
av att vara en drivande person inom 
företagets verksamhet. Respondenten har en 
ingenjörsbakgrund där han läst teknisk fysik. 
 
 
 
Position i företaget: VD 
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5.1.2 Företagets strategi 
Respondenten vill att produktutvecklingen i Företag A skall styrs av marknadens behov. 
Respondenten påpekar dock att de inte är tillräckligt lyhörda för marknadens behov och styrs 
till stor del av den kompetens som finns i företaget. Det finns även situationer då företagets 
produktutveckling styrs av upplägg från kunder i samband med konsultuppdrag. Anledningen 
till detta förklarar respondenten är av de facto, att i ett litet bolag som Företag A är det 
ekonomiskt fördelaktigt för företaget att kunna utveckla sina produkter samtidigt som de 
tjänar pengar på processen. Pengarna tjänar de via finansiellt stöd i produktutveckling och 
utöver det även intäkter av konsultuppdraget i sig. När det gäller konkurrenters påverkan i 
processen för produktutvecklingen så förklarar respondenten att de tillviss del ser till 
konkurrenter och deras produkter. Men då är det av huvudsakliga anledningen att se vilka 
produkter konkurrenten har och själva försöka utveckla produkter som skiljer sig från dessa.  
 
”Okej vi styrs i viss mån av konkurrenter också, för att vi försöker ju göra det dom inte gör” 
 
Sammanfattningsvis förklarar respondenten att företag A vill styras av kunder och 
marknadens behov. Men att produktutveckling är dyrt och processen kan inte alltid fortlöpa 
som företaget önskar. 
 
Företag A har ingen bestämd modell eller plan där olika steg och faser nämns i samband med 
produktutvecklingen. Respondenten förklarar vidare att processer finns för produktutveckling 
men de är inte strukturerade i en planering. Respondenten förklarar detta med att företaget har 
en mängd saker att göra i samband med både produktutveckling och övrig verksamhet. I sin 
tur leder det till att företaget på förhand inte konstruerar en planering för olika 
kontrollstationer förenliga arbetsuppgifter vid produktutveckling. Företag A ser istället till 
potentialen i deras produkter, vilka de anser är av mycket hög kvalitet, i samband med 
produktutvecklingen och siktar in sig på att attrahera större kunder, förklarar respondenten. 
Företagets bransch är nämligen av sådant slag att det existerar många stora företag som är 
potentiella kunder för företagets produkter, och att erhålla en av dessa kan innebära flerdubbla 
ökningar av omsättningen. Vidare, strategin med konsultuppdrag är även orsakande för 
avsaknaden av strukturerad plan i samband med produktutveckling. Respondenten förklarar, 
kunden lämnar ofta in tydliga önskemål och det blir därmed tydligt för företag A vad som 
behöver göras utan en explicit planering. Respondenten är dock av uppfattningen att det i 
företaget borde finnas en ordentlig projektplan kopplat till företagets produktutveckling. En 
projektplan där det ställs krav på att diverse delar inom processen skall vara klara inom en 
viss tid för att komma fram till en försäljning.  
 
Valet av produktutvecklingen bygger huvudsakligen på två grunder, förklarar respondenten: 
1) företaget uppmärksammar utifrån egen kompetens att en produkt (mjukvara) behövs för att 
förbättra en befintlig teknik; 2) företaget uppmärksammar att det existerar ett potentiellt 
behov hos kunder för produkten. Dessa behov uppmärksammas antingen via kundkontakt 
eller utifrån egen kunskap och prognoser om existerande och framtida behov, förklarar 
respondenten.        
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Respondenten ser marknadskunskap som ett element i produktutvecklingen som behövs. Han 
framlyfter dock inte marknadskunskap specifikt som en kritiskfaktor i produktutvecklingen. 
Istället nämner respondenten fram två risker som de anser kritiska för företaget i 
produktutvecklingen: 1) företaget ser en risk i att de inte ska lyckas framställa den produkt de 
från början sagt att de kan göra; 2) företaget ser en risk med att inte lyckas sälja produkter de 
framställt. Företaget har dock en strategi för att minimera risken med att inte lyckas sälja 
färdig utvecklade produkter. Denna strategi bygger på att under produktutvecklingsprocessen 
identifierat och skapat kontakt med en kund som kan stödja företaget i deras 
produktutveckling och slutligen också köpa produkten. 
 
Respondenten säger att företag A styrs till en viss grad av intuition. Men att de samtidigt 
känner sig säkra i att de produkter som utvecklas är av hög kvalitet och behövs på den tänkta 
marknaden. Problemet för företaget är att deras storlek skrämmer bort många större kunder 
som inte vill göra affärer med småföretag förklarar respondenten. Respondenten känner 
därmed en osäkerhet i att företagets produkter skall accepteras av även större företag. 
 
Företag A har inga uttalade avdelningar. Företagets medarbetare består uteslutande av 
personer med ingenjörsbakgrund. Därmed finns det inte någon som fullständigt till delats en 
roll inom FoU eller marknadsföring. Dessa företagsfunktioner behandlas således av samma 
personer inom företaget. Medarbetare som varit med under FoU processen är också delaktiga 
i paketeringen av produkten och marknadsföringsprocessen, förklarar respondenten. 
Respondenten anser dock att företaget i dagsläget har ett alldeles för lågt fokus på 
marknadsföringsprocessen och paketeringen. Anledningen till detta låga fokus anser 
respondenten vara relaterat till företagets limiterade resurser. Det finns idag inte tillräckligt 
många anställda i företaget för att en person uteslutande skall kunna prioritera 
marknadsföring, förklarar respondenten. Respondenten anser trots det att en integration 
mellan marknadsföring och produktutveckling bör ständigt vara närvarande. Respondenten 
tillägger att även om denna integration ständigt ska vara närvarande så uppfattar han den som 
mest lönsam att investera i efter kundmöten med positiv respons. Företaget försöker i 
dagsläget strukturera verksamheten och anställa en person som säljare och affärsutvecklare. 
Återigen finns ett problem med att anställa en sådan person på grund av företagets begränsade 
resurser. Vidare anser respondenten att de följer den modell de förespråkar och att de gör rätt 
saker i produktutvecklingen. Problemet för företaget är att det går för långsamt i de olika 
stegen. Detta relateras återigen till begränsade resurser. Skulle företag A bara kunna bli 
effektivare och snabbare i produktutvecklingens olika steg så ser respondenten en styrka i 
deras storlek. Nämligen att de via den nära kontakt som existerar mellan medarbetarna har 
byggt upp en flexibilitet, där medarbetare lätt kan sätta sig in sina kollegors arbete, och en 
grund för samarbeten. Respondenten avslutar med, 
 

”Det kan ju vara ett litet företags styrka att de ständigt måste tänka på att hålla 
sig flytand. Det är kanske också är därför småföretag är innovativare än stora 
företag”  
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5.2 Företag B 
  

 

5.2.1 Företagets situation 
Företag B grundades i mitten på 80-talet av tidigare VD. Grundaren av företaget är också den 
personen som är företagets uppfinnare av deras produkter. Idag har grundaren pensionerat sig 
och finns endast kvar i företaget som delägare och innovatör. Företaget jobbar idag med ett 
flertal projekt parallellt. Respondenten förklarar att företaget är innovativt och det ständigt 
sker en viss produktutveckling. Därmed har företaget idag en mängd olika produkter. 
Produkter behöver i sin tur tillsyn för att bli lönsamma, förklarar respondenten. Respondenten 
anser även att de är dumt att investera hela företaget i bara en produkt.  
 
Företaget har riktat in sig på att själva utveckla och distribuera sina produkter utifrån egna 
resurser och kunskap. Detta är en strategi som företaget tillämpat under många år förklarar 
respondenten. Där respondenten själv är med i försäljning och marknadsföring av företagets 
produkter samtidigt som han sköter många praktiska delar förknippat med rollen som VD. 
Respondenten anser företag B mycket kompetenta i utvecklingen av tekniken och designen av 
nya produkter. Företaget uppfattar att problematiken för dem ligger i att de har för bristfällig 
marknadsföring. Därför har företag B nyligen anställt en person som skall avlasta 
respondenten själv och vara verksam inom marknadsföring och försäljning av produkter.  
 

5.2.2 Företagets strategi 
Företag B tillämpar en marknadsstrategi där de försiktigt testar deras produkter på marknaden 
och jobbar in dessa produkter successivt i företagets kundgrupper. Företag B gör alltså inga 
stora investeringar på marknadsföring innan produkten har visat upp sin potentiella 
lönsamhet.  

 

Kort beskrivning av företaget  Vårt intryck av respondenten 
 

  
Företag B är verksamma inom bygg och 
verkstadsindustri. Företaget har ett utbud av 
flertalet produkter de själva framställt. Alla 
företagets produkter är förenliga med bygg 
eller verkstadsindustri. Företaget styrs idag 
av en före detta anställd. Den gamla VD och 
grundaren finns dock kvar som delägare och 
innovatör i företaget. 
 
 
Årsomsättning: (2009) ca 8000 tkr 
Antal anställda: 5 
 

Intrycket av respondenten var att personen i 
fråga har stor erfarenhet av att driva ett litet 
företag. Respondenten gav även intrycket av 
att vara praktiskt lagd på sådant sätt att han 
inte komplicerade saker och ting. 
Respondenten har en bakgrund som 
civilekonom där han riktat in sig på 
redovisning.   
 
 
Position i företaget: VD 
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”Grundarens marknadsföringsstrategi var att köra småvägen, smyga sig in på 
marknaden och inte brassa på med marknadsföring. Grundaren jobbade sakta 
men säkert in en ny produkt på marknaden. Så vi har väl fortsatt lite på hans 
filosofi.”  

Företagets produktutveckling styrs av det uppfattade behovet från marknaden. Respondenten 
förklarar att det finns en förväntan från företagets kunder att nya produkter skall utvecklas och 
erbjudas för dem. Produktutvecklingen och produktidéerna härstammar från företaget själv. 
De identifierar ett uppfattat marknadsbehov och utifrån det utvecklas en produkt som de 
därefter presenterar för sina kunder. Produkten utvecklas dock inte uteslutande av företagets 
uppfattningar av marknadens behov. Utan, under produktutvecklingen presenteras prototyper 
av den tänkta produkten på mässor där de lyssnar och anpassar produktutvecklingen efter 
kunders önskningar. Det finns dock ingen stor investering i marknadsundersökningar och 
marknadsföring för att kontrollera att rätt produkt utvecklas, förklarar respondenten. 
 
Respondenten anser att den mest kritiska företagsfunktionen i företag B är marknadsföring. 
Detta av anledningen att det är en funktion som de idag inte riktigt behärskar. Respondenten 
förklarar att de måste bli bättre på att veta om deras produkter kommer att sälja i ett tidigare 
stadium. Det finns annars en risk med att stora investeringar kan gå förlorade. Att inte 
behärska marknadsföringen har idag påverkat företaget på ett sådant sett att de inte känner sig 
helt säkra i processen för produktutveckling. Tillåta en produktutveckling som inte har 
potential att bli lönsam få fortlöpa är mycket kostsamt, förklarar respondenten. Han nämner 
även att företag B i dagsläget styrs mycket av intuition i produktutvecklingen. 
 

”Det är mycket intuition. Och framför allt då från grundaren som är 
uppfinnaren, han har ju en känsla för dedär.”   

 
Företagets konkurrentorientering i produktutvecklingen består av att jämföra vad de själva 
utvecklar med de produkter konkurrenter erbjuder. Respondenten framhåller här att de främst 
använder sig av internet för att granska konkurrenters produkter. Respondenten är även av 
uppfattningen att företaget är så nischade att de inte har så många jämförbara konkurrenter. 
 
Nivån av integration mellan marknadsföring och produktutveckling bestäms nästan alltid 
utifrån tillgången av finansiella medel. Om det bortses från den variabeln så anser 
respondenten att det inte finns någon nivå som kan anses som tillräcklig. Eftersom det alltid är 
positivt att tillföra mer marknadsföring i produktutvecklingen. Företaget har inte satt upp 
några målramar och uppgifter som de skall lösa med marknadsföringen i samband med 
produktutvecklingen.   
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5.3 Företag C 
  

 

5.3.1 Företagets situation 
Företag C jobbar idag för att etablera företaget inom sin bransch. Respondenten förklarar att 
med att etablera sig inom branschen menar han att företag C skall bli ett företag som 
potentiella kunder känner till och gärna vänder sig till. Företaget består idag av fyra personer 
som arbetar med en mycket nära kontakt till varandra. Organisationen består av tre tjänstmän 
och en arbetare. Bland tjänstemännen är VD och en kollega inriktade mot utveckling av 
produkter och försäljning. Den tredje tjänstemannen har en mer administrativ inriktning av 
företagets verksamhet, där han sköter bokföring och logistik. Arbetaren har som uppgift att 
verkställa och konstruera produkter utifrån de ritningar som tillhandahålls henne. De arbetar 
samtliga med en nära kontakt där alla tre tjänstemän delar samma kontor och kontinuerligt 
utbyter information rörande verksamheten. Respondentens filosofi är att de medanställda i 
företaget skall ha multifunktioner där de både kan vara med och utveckla produkter samtidigt 
som de marknadsför och säljer dessa. Arbetaren befinner sig i samma byggnad men i rummet 
intill. Så kontakten och informationsutbytet med henne är även den kontinuerlig, förklarar 
respondenten. Vidare förklarar respondenten att det i företaget inte finns några strikta rutiner 
om vem som gör vad.   
 

5.3.1 Företagets strategi 
Företag C styr produktutvecklingen antingen utifrån egna uppfattningar av kundbehov eller 
via en direkt kontakt med kunder där kunden uttalat efterfrågar en specifik produkt för att lösa 
ett problem. När produktutvecklingen grundar sig i företagets egna uppfattningar av 
marknadens behov blir processen ofta långsam och utdragen. 
 

”En del produktutveckling gör vi kanske eftersom vi tror att de här kanske vore 
nått, sådant som vi inte har kundkrav på. Men de är ju grejer som ligger å 
puttrar å gror, men som inte är så akuta just för tillfället.” 

 

Kort beskrivning av företaget  Vårt intryck av respondenten 
 

  
Företag C är verksamma inom tillverkning 
och distribution av elektronisk utrustning för 
radiosignaler.  Företaget utvecklar produkter 
för både återförsäljning och direkt för en 
specifik kund.  
 
 
 
Årsomsättning: (2009) ca 3000 tkr 
Antal anställda: 4 
 

Intrycket av respondenten var att personen i 
fråga har stor erfarenhet av att driva ett litet 
företag. Han gav även intrycket av en 
drivande person med god kunskap angående 
företagets produkter samt 
distributionsmetoder. Respondenten har en 
ingenjörs utbildning samt fem års 
jobberfarenhet som distributör och försäljare.   
 
Position i företaget: VD 
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I samband med produktutveckling och utifrån ett specifikt kundbehov så ser Företag C till att 
de får betalt både under produktutvecklingen och vid försäljningen av den färdiga produkten 
från kunden, förklarar respondenten. Denna strategi är lönsam utifrån tre perspektiv nämner 
respondenten: 1) företaget får finansiellt stöd av produktutvecklingen; 2) företaget kan vara 
säkra i att den färdiga produkten kommer att säljas till minst en kund; 3) produkten som är 
specifikt anpassad för en kund är det ofta möjligt att enkelt göra en ”spin-off” på så att 
produkten även passar andra kunder. Därmed kan omfattningen av nästa 
produktutvecklingsprocess minskas och förkortas om fler kunder efterfrågar liknande 
produkter. Produktutvecklingsprocessen börjar oftast med att företag C har uppmärksammat 
ett potentiellt eller faktiskt behov av en produkt på marknaden. Därefter utvecklas en prototyp 
och först när den är klar så testar företaget produktidén mot marknaden. 
 
Företag C testar vanligen sina produkter mot marknaden via mässor. Vid en mässa är det lätt 
att skapa en direkt kontakt med potentiella kunder.  Respondenten förklarar att företagets 
kunder ofta är kunniga såväl inom företag C bransch som inom deras teknik. Kundernas 
respons bidrar till att företaget kan styra den fortsatta produktutvecklingen i en lämplig 
riktning, förklarar respondenten. Förutom att skapa direkt kundkontakt, vill företaget visa upp 
sig på mässor så att fler personer skall känna till dem och tänka på dem vid eventuella behov 
förenliga med företagets produkter. Respondenten lägger dock till att alla produkter testats 
inte mot marknaden under produktutvecklingen. En del av företagets produktutveckling 
bedrivs utifrån företagets uppfattning av att produkten bör kunderna efterfråga.  
 
När det gäller företagets konkurrenter har företaget C utgångspositionen att produkter som 
konkurrenter erbjuder är inte lönsamt för dem själv att kopiera och erbjuda kunder. Företaget 
försöker istället erbjuda kunder unika produkter och därefter skydda dessa med patent och 
design skydd. Konkurrenter styr produktutvecklingen i företag C på sådant sätt att de behov 
konkurrenters produkter tillgodoser försöker företag C hitta alternativa lösningar till, för att 
därefter möta samma behov på ett effektivare sätt. Deras produkt skall vara av högre kvalitet 
och mer lönsam för kunder för att bli effektivare. 
 
De kritiska företagsfunktioner företag C kopplar samman med produktutveckling är främst en 
gedigen ingenjörskunskap och fackkunskap. Enligt respondenten måste personer i företaget 
förstå de produkter de utvecklar. Respondenten nämner även att flexibilitet är en viktig faktor 
i samband med produktutveckling, företaget ska inte kör fast i ett och samma spår. En följd av 
vikten med flexibilitet blir att Företag C behöver vara innovativa samt beredda på att förkasta 
och förändra idéer, förklarar respondenten. Respondenten nämner även två ytterligare punkter 
som han anser kritisk för produktutvecklingen. Dessa punkter är, kunskapen om marknaden 
och medvetenhet för kostnader i produktutveckling. För att produkter dels skall vara möjliga 
att producera och dels vara lönsamma att producera.   
 
Respondenten anser att företag C inte styrs av intuition i produktutvecklingen. 
Marknadsstrategier däremot styrs till viss del av intuition. Respondenten vill dock påstå att 
även om marknadsstrategin till viss del styrs av intuition så har företaget en beprövad metod 
där de skapar uppfattningar av marknadens behov via mässor och kundkontakter. Företaget 
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känner också en säkerhet i denna marknadsstrategi. Respondenten förklarar att de prövat sig 
fram till detta koncept och hittills har det fungerat väl.  
 
”Vi behöver mer marknadsföring om man säger som så. Men jag vet inte om det finns nått 
sätt att säga när det är tillräckligt. Vi är godkända idag känns det som. Även om man är så 
dominerande att när folk tänker ”produkten” så ringer de till oss, tror jag ändå att man 
måste fortsätta.”  
 
Produktutvecklingsprocessen anses färdig i företag C när en offert kan ges till en kund och 
företaget vet att den har en produkt som kan produceras till de krav och pris kunderna är 
beredda att acceptera. Respondenten säger att företag C söker en matchning mellan dessa 
faktorer. Respondenten tillägger att produkten kan senare vidare utvecklas så att 
produktionskostnaderna minskar och deras marginal ökar. Bestämma när marknadsföringen i 
en produktutveckling är tillräcklig kan inte respondenten säga. Respondenten säger istället att 
de idag är på en godkänd nivå, men företag C behöver mer marknadsföring. Finansiella 
resurser sätter i nuläget stop för en utökad marknadsföring i produktutveckling. 
Marknadsföring bör alltid finnas integrerad i hela produktutvecklings processen, avslutar 
respondenten med. 
 

5.4 Företag D 
 

 

5.4.1 Företagets situation 
Företag D startades i slutet av 80-talet och inriktar sig mot problemlösning inom bygg och 
installationsbranschen. För cirka 10 år sedan klev företagets nuvarande VD in i företaget som 
förstärkning till grundaren. Företag D har för tillfället 2 stycken anställda, en 
ekonomiansvarig samt en person som precis börjat jobba som utvecklare. Företaget kommer 
inom kort också att tappa grundaren av företaget på grund av pension. I dag konstrueras 
innovativa produkter som ska underlätta för branschens proffs i sitt arbete inom bygg och 
installationer. Men företag D tillverkar inga produkter själva utan har samarbete med lokala 
underleverantörer i närområdet. Respondenten förklarar detta med att dem själva inte skulle 
kunna bära kostnader för investeringar av dyra maskiner med låg nyttjandegrad. Istället håller 
företaget nere produktionskostnaderna genom att låta underleverantörerna producera 

Kort beskrivning av företaget  Vårt intryck av respondenten 
 

  
Företag D är verksamma inom bygg och 
installationsbranschen där de utvecklar 
produkter som ska spara tid och underlätta 
arbetet för anställda inom branschen. 
 
Årsomsättning: (2009) ca 3000 tkr 
Antal anställda: 4 
 

Intrycket av respondenten är att han har en 
gedigen kunskap inom området VVS med 
mångårig erfarenhet inom branschen. 
Respondenten jobbar nära med sin son. 
 
Position i företaget: VD 
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produkterna och på så vis minimera kostnader. Detta skapar en ”win-win” situation då 
underleverantörerna i sin tur ökar nyttjandegraden av deras maskiner. Det är dock företag D 
som själva utvecklar verktygen i maskinerna som tillverkar produkterna.    
 

 5.4.2 Företagets strategi 
Grundstrategin för företag D går ut på att med kundens hjälp successivt framställa en unik 
produkt för ett specifikt problem. Respondenten förklarar att om de skulle lansera en produkt 
med brister så skulle den konservativa marknaden helt ta avstånd från produkten även om 
produktens fel åtgärdades. Detta har gjort att marknadsföring till stor del inriktats till ett 
senare skede i företagets produktutveckling. Företag D anser att marknaden de agerar på i stor 
utsträckning har ett konservativt synsätt till nya produkter på marknaden. Detta göra att 
respondenten inte vill marknadsföra en produkt i ett tidigt utvecklingsstadium.   

Företagets produktutveckling bottnar i en bred marknadskännedom där företaget arbetar nära 
kunden för att lösa befintliga problem. Vid idéer som kommer från företaget själva försöker 
de här också involvera befintliga kunder för att säkerställa att marknadsbehovet för produkten 
finns. Vid kundförfrågningar arbetar företaget med att så snabbt som möjligt skapa en 
prototyp som visas för företaget. Därefter utvärderas kundens utlåtande och företaget gör 
förbättringar eller ändringar i konstruktionen. En stor del i företagets strategi är att tillverka en 
prototyp och sprida ut den till så många kunder som möjligt för att maximera antalet 
synpunkter om produkten. Respondenten medger dock att det händer att den utvecklade 
produkten helt måste förkastas och produktutvecklingen helt måste tänka om. 

 
 ”Om man missat en enkel grej på en ny produkt som lanserats så får ju som 
 produkten en skräp stämpel och sen spelar det ingen roll om du rättar till det” 

 
Företagets produkter görs för att passa in i större system. Detta gör att försäljning av 
produkterna sker till större företag som inte ser dem som konkurrenter. Eftersom företaget 
inte har någon egen säljorganisation så tvingas de samarbeta med större företagen för att 
kunna sälja sina produkter. De är både konkurrenter och leverantörer på samma gång men 
respondenten anser att de är för små för att ses som konkurrenter till de större. Eftersom 
företaget producerar ”måste ha” produkter så är detta samarbete gynnsamt för båda parterna.   

 
Företag D har ingen sälj- eller marknadsansvarig men försöker synas via större 
branschmässor. Det har även förekommit viss annonsering i facktidskrifter riktade mot 
installationsbranschen och VVS branschen. Dock påtalar respondenten att någon planerad 
marknadsföring inte förekommer då företaget helt litar på att produkten ska sälja sig själv väl 
ute på marknaden. Företaget har heller inga framtida planer att implementera marknadsföring 
i ett tidigare skede av produktutvecklingen. Detta på grund av tids- och kostnadsaspekten, 
men medger att marknadsföring inte hade varit negativt för försäljningen. Respondenten anser 
att de måste vara säkra på att produkten kommer att sälja innan de investerar i någon form av 
marknadsföring.   
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De kritiska funktionerna i produktutvecklingen som respondenten nämner är framgör allt 
problemet att övertyga marknaden om produktens kvalité. Att marknaden är konservativ i sitt 
bemötande av nya produkter ställer höga krav på funktionalitet. Respondenten säger också att 
avsaknaden av kompetens inom marknadsföring påverkar marknadsföringens integration i 
produktutvecklingen samt när och hur det skall ske.  
 

5.5 Företag E 
  

5.5.1 Företagets situation 
Företaget grundades 2009 och har på kort tid expanderat till kundgrupper runtomkring hela 
Sverige och ökat sin omsättning väsentligt under dessa två år. Företaget har formellt två 
personer anställda i företaget. Utöver dessa två personer har företaget två säljare som arbetar 
mot kommission, en ekonom, en montör, en IT-tekniker samt ett par ingenjörer. Företaget har 
även ett kontor i Japan. Det bedrivs i nuläget ingen försäljning i Japan men visionen av en 
satsning på den Japanska marknaden existerar. Företag E har idag en produkt med mycket 
goda egenskaper enligt respondenten. Produkten är patent och design skyddad. Produkten är 
under ständig utveckling inom företag E och har sålts till ett flertal kunder.  
 

5.5.2 Företagets strategi 
I skapandet och formandet av en produktutveckling följer företag E en kreativ process som är 
uppdelad i fyra steg och styrs av respondenten. Processen skapas av en grupp på fyra till fem 
personer med olika bakgrunder och kompetenser. Processens första steg är att presenteras en 
problemställning så tydligt att alla inblandade i processen förstår det specifika problemet. I 
detta steg föreslås potentiella lösningar från alla i gruppen och ingen får förkasta eller 
motsäga en idé. Därefter går företaget vidare med alla potentiella lösningar till ett nytt möte 
där gruppen försöker identifiera och associera de olika idéerna med varandra och till 
problemställningen, för att finna lösningar på det specifika problemet. Steg tre består av att 
gruppen söker problem i de lösningar de tidigare kommit fram till och förkastar alla dåliga 
idéer. I sista steget använder företaget de lösningar som efter steg tre fortfarande finns kvar 

Kort beskrivning av företaget  Vårt intryck av respondenten 
 

  
Företag E utvecklar och tillhandahåller 
lösningar kring processer inom miljöteknik. 
Företagets kunder består av kommuner och 
stora industriella bolag. Företaget har 
utvecklat en unik produkt med patentskydd. 
Både distribution och produktutveckling sker 
inom bolaget. 
 
Årsomsättning (2009): ca 1000 tkr 
Antal anställda: 2 
 

Respondenten gav intrycket av att vara 
drivande och besitta ett helhetsperspektiv av 
företagets verksamhet. Respondenten gav 
även intrycket av att vara kreativ och 
riskbenägen. Respondenten är en seriell 
entreprenör. Han har även tidigare studerat 
till läkare.    
 
Position i företaget: VD 
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för att komma fram till ett resultat och lösning av problemställningen. Processen innefattar allt 
från utveckling av produktens egenskaper till fakturahantering där alla delar betraktas som 
viktiga för verksamheten.  
 

”Det är den formaliserade processen. Allt från utveckla produkten till att lösa 
problem med fakturahantering. Jag ser ingen skillnad på de, det är båda en 
viktig del i verksamheten.  Det är bara att vi ska bli duktigare och bättre. 
Minska på våra egna kostnader öka vinsten.” 

 
Företaget har även en informell produktutvecklingsprocess där medarbetar spontant kommer 
på idéer via kreativa och informella möten. Idéer av detta slag betraktas som värdefulla inom 
företaget och vidare granskas och utvecklas i många fall. Respondenten förklarar att de inte 
skall vara rädd för att försöka olika tillvägagångssätt och metoder i produktutvecklingen.  
 
För att testa företagets produkter under produktutvecklingen så tillämpar företag E en strategi 
där de presenterar nya idéer direkt till kunder. Responsen från kunder formar sedan 
produktutvecklingen så att företaget skall kunna skapa en standardiserad produkt som täcker 
kundbehovet. Målsättningen för företaget är att de främst ska tjäna sina pengar på de 
standardiserade produkterna. Produkterna som inte är standardiserade har därmed inte samma 
krav på lönsamhet, förklarar respondenten. Utöver direkt kontakten med kunder i 
produktutvecklingen använder sig företaget av sakkunniga kontakter för rådfrågning och 
interna funktioner i processen. Respondenten förklarar att de i företag E vill använda all 
information som är tillgänglig oavsett från vart ifrån den härstammar i produktutvecklingen.  
 
Kommunikationen mellan medarbetare och delaktiga i verksamheten sker regelbundet inom 
företag E. Eftersom företaget är litet så har alla verksamhetsdelaktiga en bra inblick i vad som 
sker i företag E, förklarar respondenten. Kommunikationen består till största del av 
informations utbyte och rådfrågning av verksamhetsbeslut. Det enda kriterium företag E har 
för att kommunikationen mellan olika personer skall få äga rum är att samtliga måste skriva 
på ett sekretessavtal. Medarbetare i företag E är även i hög grad självständiga och både 
kapabla och tillåtna att fatta en del verksamhetsbeslut själva så länge de alla har samma 
problem och mål i åtanken, förklarar respondenten. 
 
Företag E har både en långsiktigt och kortsiktig syn på kritiska företags funktioner. En 
långsiktig kritisk funktion är FoU. Respondenten förklarar att deras produkter ständigt måste 
utvecklas och anpassas till rådande marknadsförhållanden, för att företaget skall kunna 
fortsätta existera och vara lönsamma även i framtiden. Kortsiktigt är försäljning den mest 
kritiska funktionen. Företag E måste finna kunder som är villiga att köpa deras produkter. 
Dessa två funktioner är de absolut viktigaste och genomsyrar allt inom verksamheten. Utöver 
dessa två funktioner är administration viktigt för dem. Administration är en funktion inom 
företaget som måste visas tillsyn för att företaget skall kunna hantera, begränsa och 
uppmuntra produkten, förklarar respondenten. 
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Företagets försäljningsstrategi är att skapa micro-seminarium i samband med att de installerar 
en produkt. Respondenten förklarar att dessa micro-seminarium är möten då de bjuder in folk 
i omgivningen för att demonstrerar och diskutera företagets produkter samtidigt som 
potentiella kunder presentera sina anläggningar och behov. Samtliga micro-seminarium 
företag E har genererat i sälj och respondenten känner sig både säker och nöjd med denna 
strategi. Vidare förklarar respondenten att marknadsstrategierna är utformade efter intuition. 
Där de sedan prövat sig fram för att finna en lönsam modell. I företag E finns inställningen att 
de får testa sig fram bland olika strategier och om de misslyckas gör det inte något, förutom 
att de får pröva om igen, förklarar respondenten.  
 
Angående frågan om hur företaget avgör när en produkt är tillräckligt utvecklad för den tänkta 
marknaden, så svara respondenten så här: 
 

”Det var en konstig fråga. Om man säger så här då. Jag sålde in vår första 
produkt utan att ha en produkt som fungerade.  Vi leverera den och efter 9 
månader hade vi den fungerande hos kund. En kund som lider av nått som inte 
fungerar sporrar produktutveckling mycket mer än att sitta på ett labb och göra 
det.” 

 
Företag E har anammat en strategi som bygger på Guy Kawasakis6 filosofi.  Filosofin lyder 
följande:  

”Det viktigaste du kan göra är att vara ute och sälja, sälj det bästa du har för 
dagen. Imorgon kanske du har något som är ännu bättre att sälja. Men vad du 
än gör var ute och sälj.” 

 
I detta avseende anser respondenten att företag E skiljer sig från många typiska svenska 
småföretagare som ofta vill vidare utveckla tills de känner sig helt nöjda med produkten. 
Respondenten anser att företaget inte skall låta sig begränsas av att produkterna fortfarande är 
under utveckling, utan han säger att de måste ut och träffa kunder fysiskt och sälja de 
produkter de har för tillfället. Respondenten tillägger även att en webbplats inte räcker för att 
sälja ett företags produkter, det behövs en direkt kundkontakt.  
 
För att integrera marknadsföring i produktutveckling använder sig företag E av all respons de 
kan få tag på från olika säljtillfällen och kundmöten. Med all respons avser respondenten allt 
ifrån tekniska detaljer i produkten till design och form. Respondenten ser här ett problem med 
att det kan bli så att ingenjörer väldigt ofta överfokusera på den funktionella aspekten av 
produkterna och glömma aspekter som design och form. Därför försöker respondenten bryta 
upp detta ingenjörstänk och sammanföra fler aspekter till produkten. Sedan avslutar 
respondenten med att förklarar att ett mål är lika för alla inom företaget. Nämligen, att 
maximera vinsten för de produkter företag E utvecklar och att deras produkter skall vara så 
bra som möjligt.  
   

                                                 
6
 Guy Kawasaki var en av de mest inflytelserika marknadsförare av Apples Macintosh 1984.   
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6. Analys 
Kapitlet analys är strukturerat och indelat utifrån strukturen och indelningen i teorikapitlet. I 
analysen använder vi studiens teoretiska referensram och empiriska data för att 
problematisera och analysera möjliga implikationer.  

6.1 Tillämpning av marknadsföring 
Utifrån studiens empiriska data kan det observeras att samtliga företag integrerar 
marknadsföring i produktutvecklingen. Skillnaderna existerar dock gällande omfattning, när 
och hur de integrerar denna funktion. Företag A, B, C och D påstår att de inte vill göra 
omfattande investeringar i marknadsföring förrän de säkert vet att produkterna fungerar och 
att det finns en marknad för dem. De förklarade att det dels är på grund av begränsade 
resurser, och dels är på grund av företagets syn på risker. Exempelvis är risk att företaget inte 
kan framställa produkten i tid eller inte kunna sälja produkten. Företag A, B och C nämner att 
de tillämpar en metod där de smyger in på marknaden och successivt tar marknadsandelar för 
att minimera risker med kapitalförluster. Detta kan även bero på att företaget ser funktioner 
som till exempel FoU och marknadsföring som skilda steg där marknadsföring tar vid först 
efter FoU-processen. Detta är i enlighet med Langerak, et. al., (2004, s. 90) orsaken till en sen 
integration av företagsfunktioner marknadsföring och FoU. Företag E är dock ett undantag i 
detta resonemang. Eftersom det har i företag E observerats att de tidigt investerar i en 
integration av marknadsföring och produktutveckling och inte väntar tills produkten är 
tillräckligt färdigutvecklad för att fullt fungera som tänkt från början. Detta kan därmed tyda 
på att företagen har olika syn på själva processen av produktutveckling. Där alla företag utom 
E har en syn på produktutvecklingsprocessen som en rad aktiviteter vilka stegvis avlöser 
varandra. Medans företag E har en syn som delas av Trott, (2008, s. 530-532) beskrivning att 
marknadsföring som en aktivitet vilken sker i samband med utveckling av prototypen och 
produkten. Det kan på andra sidan innebära att företag E är mer riskbenägna och tar vissa 
genvägar medans övriga företag har större krav på att en tydlig och detaljerad planering finns 
innan marknadsföring skall integreras.  
 
Samtidigt finns det indikationer på att småföretagare i en mindre omfattning integrerar 
marknadsföring i produktutvecklingen från start. Företag B är ett exempel där de utökat 
verksamheten och anställt en individ var uppgift är att bistå VD med arbetet med 
marknadsföringen samt arbeta med försäljning av produkter. Detta kan antas bero på att 
företagen söker en bekräftelse på den säkerhet de själva känner för produkternas potential. 
Men det kan det även bero på företagens medvetenhet för marknadsföringens betydelse i 
produktutvecklingen. Samtliga respondenter har nämligen en medvetenhet för att 
marknadsföring behövs för att öka lönsamheten. Förklaring till att företag E gör en mer 
omfattande investering i marknadsföring från start kan antas bero på VD:s perspektiv av att 
alla funktioner som ökar lönsamheten för produkter är av samma betydelse. Det kan även 
anstå från att företag E består av medarbetare med skilda bakgrunder och kompetenser.  
 
Studiens empiriska data tyder på att småföretagare främst är kundorienterade i sin 
marknadsföring. I företag C arbetar de med fokus på kundens efterfrågan av företagets 
förmåga att lösa ett specifikt problem som uppstått hos kund. Här ligger inte fokus i första 
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hand på produktproduktion med ändamål att exponeras på en konkurrensutsatt marknad utan 
har sin grund i kundens problematik. Denna observation kan förklaras av Wern, et. al., (2000, 
s. 609-610) teori om att länder med en individualistisk företagskultur ofta präglas av 
kundorientering och att denna orientering är viktigast för en lönsam produktutveckling. 
Samtidigt kan det antas att kundorienteringen hos studiens småföretagare bygger på andra 
grunder. I företag A, C, D och E finns det exempel på att kundorienteringen är grundat i 
kundernas nära kontakt och delaktighet i företagens produktutveckling. Somliga produkter i 
dessa företag är ju specifikt utvecklade för en på förhand tänkt kund. Kundorienteringen kan 
även vara grundad i företagens vilja att testa sina produkter på marknaden under 
produktutvecklingsprocessen. Företag B, C och D påstår nämligen att de söker en nära 
kontakt med kunder för att företagets produkter skall kunna testas och utvecklas med rätt 
egenskaper. Det är möjligt att detta är en strategi som grundar sig i företagens begränsade 
resurser. Eftersom företagen anser att kundorienteringen är den orientering som tillstörsta 
grad är talande för om produkten kommer generera finansiell framgång och därför den 
orientering som har minst finansiell risk.  
 
Det finns likväl empiriska observationer som tyder på att småföretagare tillämpar en 
konkurrentorientering i produktutvecklingen. I företag A beskrivs att de ser till konkurrenters 
produktsortiment fast med avsikt att distansera sig från dessa och tillverka produkter som inte 
ännu konkurrenterna tagit fram. Denna observation kan enligt Ledwith & O’Dwyer, (2009, s. 
654-655) bero på att konkurrentorientering är den inriktning som under produktutvecklingen 
är mest talande för en organisations lönsamhet. Samtidigt kan denna inriktning grundas i att 
småföretagen endast är ute efter att helt enkelt tillhandahålla en bättre bild av marknaden och 
vart på marknaden de kan hitta sin position. Företag A nämner till exempel att de ser till 
konkurrenter för att själva styra produktutvecklingen så att deras produkter blir nischade och 
unika. Företag B nämner även dem att konkurrentorienteringen i samband med 
produktutveckling består av att skapa nisch produkter. 
 
Utöver att identifiera kund och konkurrentorienteringar i småföretagens produktutveckling 
kan det identifieras att produktutvecklingen styrs av interna funktioner och därmed bortser de 
till viss grad från marknadsföring. Förklaringen till detta kan grundas i att det finns en likartad 
utbildningsbakgrund inom ingenjörskunskap som inte innefattar någon direkt kunskap inom 
området marknadsföring. Detta är exemplet i företag A och D. Den rådande 
ingenjörskunskapen kan därmed vara påverkande för produkten och dess utveckling, samt 
ligger som grund för den riktning som företaget i dagsläget har. En annan förklaring kan vara 
att småföretagare formar produktutveckling utifrån en ostrukturerad process där fokus är på 
interna kompetenser och kunskaper i företaget. Det kan samtidigt bero på att småföretagare är 
naiva i sin produktutveckling och inte uppfattar innebörden av marknadskunskap som i 
sådana fall är i enlighet med Ledwith & O’Dwyer, (2009, s. 657) och Blankson, Motwani & 
Levenburg, (2006, s. 583-584) teorier. Företag B har dock konstaterat att de har en bristfällig 
marknadsföring vilket de upplever som avsaknad av en specifik kompetens. Därmed anser 
företaget att de åtgärdat denna brist genom anställning av ytterligare personal vars uppgift 
ligger i att ombesörja denna identifierade bristfällighet.  
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6.2 Kritisk faktorer i produktutvecklingen 
Från den empiriska studien framgår det att faktorer och integration av marknadsföringen i 
produktutvecklingsprocessen styrs av företagets perspektiv och dess strategi. Företagen i 
studien nämner faktorerna ingenjörskunskap, flexibilitet, försäljning, behärska 
produktkonstruktionen, FoU och marknadsföring som väsentliga för produktutvecklingen. Av 
de faktorerna var inte marknadsföring det första respondenterna nämnde vid diskussionen av 
kritiska funktioner kopplat till produktutvecklingen, med ett undantag. De flesta företag i 
denna studie var dock medvetna om att marknadsföring är en viktig beståndsdel för lönsam 
produktutveckling och distribution. Företag B som direkt nämnde att marknadsföring är deras 
mest kritiska funktion kopplat till produktutveckling, är undantaget som nämndes. Dock är 
företag B:s synsätt på varför marknadsföring som funktion är viktig för produktutvecklingen 
inte direkt delad med teorins orsaker av dess betydelse. Respondenten för företag B var av 
denna uppfattning som följd av att marknadsföring är den funktion de idag inte riktigt 
behärskar. Teorin säger istället att marknadsföring som funktion är viktig för att den kan lösa 
verksamhetsproblem samt att den kan öka lönsamheten (Wang & Montaguti, 2002, s. 84) och 
(Ernst, et. al., 2010, s. 80). Varför faktorerna som nämnts är högre prioriterade än 
marknadsföring kan vara av det faktum att dessa är starkt förknippade med teorin 
”ledningsstöd” av March-Chordà, et., al., (2002, s. 302-303). I denna teori nämns det 
nämligen att det är ledningens uppgift att se till att det finns tillräckligt med mänskliga och 
finansiella resurser i produktutvecklingsprocessen. Eftersom vi i samtliga fall har intervjuat 
ledare/VD:s kan det därmed vara rimligt att de gör denna kopplig då dessa faktorer och 
funktioner ligger dem nära till hands.     
 
Vi har tidigare i både inledningen och teorikapitlet diskuterat att småföretagares planering är 
bristfällig och att detta påverkar integrationen av marknadsföring i produktutvecklingen. 
Utifrån observationerna i A och B finns det indikation av att detta påstående har en relevans. 
Eftersom företag A berättar att både deras planering och marknadsföring är bristfällig. Företag 
B nämner att hela produktutvecklingsprocessen styrs mycket av intuition. Även visst stöd 
finns för detta i företag C som påstår att produktutvecklingsprocessen är planerad men 
marknadsföringen inom denna process sker utifrån intuition. Företag D liknar C i detta 
avseende att de planerar produktutvecklingsprocessen men säger att de utesluter 
marknadsföring från denna process. Skillnaden är att de utesluter marknadsföring av orsaken 
att de litar på att de själva är kompetenta att skapa produkter som säljer sig själva på 
marknaden, vilket för övrigt tyder på att företag D till hör samma läger som Schmidt, (1995) 
angående marknadsundersökningars relevans. Det finns dock anledning till att misstolkning 
av begreppet marknadsföring är grunden för detta uttalande. Eftersom företag D tidigare har 
nämnt att de utvecklar sina produkter med kommunikation till kunder, vilket enligt oss 
innebär att de tillämpar en viss grad av marknadsföring i produktutvecklingsprocessen. Vidare 
angående planeringen, företag E skiljer sig möjligen mest från övriga företag även i detta 
avseende eftersom de har en strukturerad och formaliserad planering för 
produktutvecklingsprocessen. Vi har alltså observerat att majoriteten av de undersökta 
småföretagarna har en bristfällig planering. Detta kan vara förklaringen till den bristfälliga 
marknadsföringen dessa även uppvisat. Samtidigt kan det också innebära att det finns en tillit 
för de kompetenser som finns i företaget är så stor att de anser sig inte i något speciellt stort 
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behov av den kritiska faktorn planering i produktutvecklingsprocessen (March-Chordà, et. al., 
2002, s. 303). Detta kan även innebära att majoriteten av företagen inte förhåller sig till 
perspektivet ”rationell plan” i samband med produktutvecklingen som beskrivs av Brown & 
Eisenhardt, (1995, s. 353).  
 

6.3 Processen och integrationens grunder 
Angående produktutvecklingsprocessen har det från empirin visats att i samtliga företag 
återfanns en nära och personlig kontakt mellan medarbetarna i företagen. Enligt Troy, et. al., 
(2008, s. 140-141) är detta rätt nivå för integration att låta medarbetar som direkt kan påverka 
varandra integreras. Denna observation kan därmed tyda på att företagen har skild syn från 
perspektivet ”produktutveckling som en problemlösande disciplin”. Eftersom ett utrymme i 
samtliga undersökta företag har givits till nära och personlig kontakt mellan medarbetare i 
företaget. Detta kan ha en logisk förklaring i att småföretagens organisation består av få 
anställd och därmed är de lätt för dem att lära känna och kommunicera med samtliga inom 
företaget. I sin tur kan detta innebära att småföretagare har ett incitament för att bättre kunna 
implementera en integration av marknadsföring i produktutvecklingen än stora företag på 
grund av deras storlek. Det är även möjligt att småföretagens storlek har skapat en familjär 
stämning inom företagen. En möjlig effekt av detta kan tänkas bli, utöver ökat incitament för 
integration, att auktoriteten hos företagsledarna förminskas. Eftersom ledarrollerna blir 
otydligare när anställda ges mer utrymme att på eget initiativ samarbeta. Utifrån Shaw & 
Kotlers, (2009, s. 23) teori kan detta då bli problematiskt, eftersom auktoritet anses där som 
en ytterst kritisk faktor för att kunna påverka medarbetare. Vidare, det har dock visat sig att 
respondenterna som alla är ledare/VD av företaget själva och även anställda inom bolaget är 
både ansvariga för marknadsföring som såväl FoU i samma produktutvecklingsprocess. Detta 
skulle då kunna innebära att samma incitament som var en styrka för integration blir en 
svaghet då integrationen blir ensidig och kompetensen och kunskapen som sammanförs är 
skapad utifrån identiska värderingar.  
 
I samtliga företag är informationsflödet från kunderna styrande för vilka produkter som skall 
produceras. Perspektivet ”informations nät” som beskrivs av Brown & Eisenhardt, (1995, s. 
353-354) visar där likheter till företagen i denna studie. För att fastslå denna likhet krävs dock 
att inte bara produkten som produceras förändras utan även aktiviteterna inom 
produktutvecklingsprocessen förändras för att perspektivet skall kunna anses tillämpas inom 
företagen. 
 
Empirisk data tyder på att det finns en vilja hos företagen att strukturer och klargöra mål i 
processen för produktutveckling. Dock finns även indikationer på att viljan inte 
överensstämmer med den faktiska nivån av struktur. Det som talar för dessa påståenden 
återfinns i företagens resonemang. Exempel, företag A resonerar att de idag gör rätt moment 
gällande processen för produktutveckling men att det går för långsamt. Detta av orsaken att de 
inte har tydliga mål och tidskrav uttalade. I företag B hittar vi stöd för påståenden i 
respondentens resonemang kring den uttalade önskan att i ett tidigare skede tillämpa 
kontroller samt tillföra mer marknadsföring i produktutvecklingen. Likande resonemang 
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återfinns i studiens teoretiska referensram där både Gupta, et. al., (1986, s. 10) och Wang & 
Montagutis, (2002, s. 84) modeller utgår från att det finns ett gap mellan faktiska/uppnådda 
och önskade/uppfattade behov av marknadsföringsintegration som avgör företagets behov av 
integration. Dock så finns det tecken på att det för småföretagarna är ett problem att bedöma 
dessa nivåer och då speciellt önskad/uppfattade behov. Exempel, respondenten i företag A 
uttalade en önskan för att integrera mer marknadsföring i produktutvecklingen. Men 
respondenten visste inte hur mycket mer utan bara att de idag gör alldeles för lite 
marknadsföring. Respondenten i företag B anser att det aldrig kan bli för mycket 
marknadsföring i produktutvecklingen. Respondenten i företag C anser det svårt att bestämma 
nivån av tillräckligt med marknadsföring. Respondenten i företag D anser att kunskapsnivån 
gör det svårt att veta när och hur marknadsföring skall bedrivas. Att företagen har svårigheter 
med att bestämma dessa nivåer kan bero på att de inte har en tydlig bild av sin situation. De 
tre teorier i studiens teoretiska referensram som undersöker nivå och kapacitet för integration 
nämner nämligen att företagets situation avgör (Leenders & Wierenga, 2005, s. 64-65), 
(Gupta, et. al., 1986, s. 10) och (Wang & Montaguti, 2002, s. 84). Gupta, et. al., (1986, s. 10) 
och Wang & Montaguti, (2002, s. 84) påstår även att nivåerna av integration avgörs specifikt 
av situationen. En annan orsak till att småföretag inte kan bestämma nivån av marknadsföring 
som är lämplig kan grundas i kompetensen inom företaget. Till exempel, företag B har fram 
till nyligen saknat en anställd med marknadsansvar. Företag A består uteslutande av 
medarbetare med ingenjörsbakgrund. Företag D har likt företag A endast medarbetare med 
ingenjörsbakgrund med undantag för en ekonomiassistent med redovisningsbakgrund. 
Undantagen för denna möjliga slutsats blir dock företag C där respondenten själv jobbat med 
distribution samt anser att det i företaget finns kunskap om marknadsföring. Företag E blir 
även dem då ett undantag, eftersom det i företag E finns kompetenser inom såväl 
marknadsföring som FoU. 
 
Troy, et. al., (2008, s. 140-141) påstår att typen av integration mellan olika funktioner skall 
bestå av informationsutbyte och inte av direktiv där ena parten ensidigt bestämmer den andres 
arbete. I den empiriska undersökningen observerade vi i relation till denna teori att studies 
småföretagares hade en integration bestående av samarbeten mellan medanställda som tog sin 
form främst genom informations utbyte. Detta kan bero på att de anställda i företagen är 
självständiga och själva kan avgöra lämplig verksamhetsinriktning som respondenten i företag 
E påstår. Respondenten för företag C nämner att de anställda i företaget har ett ständigt 
informationsutbyte och de alla är väl insatta i varandras arbete. Han medger dock att han till 
viss del styr medarbetarna i deras arbete även fast han försöker minimera detta faktum. Dessa 
observationer från företag E och C visar därmed på ett möjligt mönster att småföretagare delar 
Troy, et. al., (2008, s. 140-141) påstående av att integrationen av marknadsföring är 
effektivare när den består av informations utbyte, samt att företagen styrs av ett perspektiv 
liknande ”kommunikations nät” i utformningen av produktutvecklingsprocessen. Eftersom 
företagen i enlighet med ”kommunikations nät” perspektivet anser att det skall vara ett flöde 
av information mellan alla parter i företaget. Samtidigt är det möjligt att orsaken till att 
småföretagare främst tillämpar informationsutbyten i samband med integrationer är orsakande 
av de anställdas liknande bakgrund. Till exempel i företag A har alla medarbetare en 
ingenjörsbakgrund. Detta kan då innebära att medarbetarna har en bra uppfattning av vad de 
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andra i företaget är kapabla till och litar på att informations utbyte är tillräcklig integration för 
att lösa diverse verksamhetsproblem. Perspektivet ”produktutveckling som en problemlösande 
disciplin” som beskrivs av Brown & Eisenhardt, (1995, s. 358-360) är därmed ett perspektiv 
som skiljer sig från denna studies småföretagare i avseendet av samarbeten internt i företaget. 
Eftersom det perspektivet förespråkar självständiga arbetsgrupper som inte själva integreras 
med andra grupper. 
 

6.4 Samspelet mellan FoU och marknadsföring   
För integrationen av marknadsföring och FoU anser Leenders & Wierenga (2005, s. 64-65) att 
det inte alltid är att betrakta som lönsamt med en investering i utökad integration. Att det inte 
alltid anses lönsamt att investera i marknadsföring i samband med produktutvecklingen finns 
även mönster på utifrån studiens respondenter. Företag A nämner att en investering i 
marknadsföring är mest lönsam efter positiv respons påvisats från kunder. Företag B nämner 
även dem att de inte anser det lönsamt med stora investeringar på marknadsföring förrän 
produkten visat potentiell lönsamhet. Även företag D nämner att de vill ha en färdigutvecklad 
och fungerande produkt innan de investerar i marknadsföring. Företag C och D skiljer sig 
dock något från de tre andra företagen i detta avseende. Företag C nämner att marknadsföring 
ständigt skall vara närvarande genom hela produktutvecklingsprocessen, utan att göra något 
tillägg om att integrationen blir mer lönsam efter en viss fas. Företag E tillämpar en strategi 
där de ger funktionen marknadsföring samma betydelse som andra funktioner, t.ex. FoU 
under hela produktutvecklingsprocessen. 
 
Anledningen till att företag C och E nämner att de anser investering i integrationen är viktiga i 
ett tidigare stadium kan antas bero på olika orsaker. En orsak till denna strategi kan bygga på 
Leenders & Wierenga (2005, s. 64-65) teori att integrationen mellan marknadsföring och FoU 
är mest lönsamma att investera i när företaget har en smal marknadsvidd. Dvs. företagen i 
enlighet med teorin anser att det är lönsamt att investera i marknadsföring för att skapa en 
bredare målgrupp. Ännu en orsak till att företag C och E inte agerar utifrån samma strategi 
som A, B och C kan antas bero på att de med en tidig investering i marknadsföring ämnar 
hitta denna rätt målgrupp. Det kan därmed vara så att respondenternas syn på marknadsföring 
varierar där företag C och E innefattar fler funktioner i marknadsföring. 
 
Respondenterna har som tidigare nämnt svårt att konkret uttala sig om nivå av 
marknadsföring och nivån av FoU som anses optimal i samband med produktutvecklingen. 
Tilläggas bör dock att det även om inte någon exakt kunnat uttala sig i frågan har det ändå 
varierat mellan respondenterna i bedömningen av vad som är tillräckligt. Där respondenterna 
svarat allt från, det kan aldrig bli för mycket marknadsföring till en uppfattning av att de idag 
gör tillräckligt trots mer skulle behövas för integrationen ska vara optimal. Orsaken till detta 
kan antas bero på att företagen har svårt att bedöma sin egen situation. Bedöma företagets 
situation är nämligen det fundamentala i Wang & Montaguti, (2002, s. 83-84), Gupta, et. al., 
(1986, s. 7-11, 15) och Leenders & Wierenga (2005, s. 64-65) teorier för att vidare bedöma 
lönsamhet och nivå av integration. Det kan även tänkas bero på att företagen inte klargjort 
tydliga produktutvecklingsplaneringar där mål för vad som krävs och förväntas av en 
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produktutveckling presenteras. Företag A har enligt respondenten sällan en strukturerad plan 
över hur produktutvecklingen skall fortlöpa. Detta skulle enligt Wang & Montaguti, (2002, s. 
83-84) vara indicier för en långsam marknadsentré för företagens produkter. Dock är fördelen 
med informationens trovärdighet inom både företag A och B något som talar till 
småföretagens fördel när det kommer till avgörandet av nivå enligt Wang & Montaguti, 
(2002, s. 83-84). Det kan antas att avsaknaden av tydliga mål och krav bidrar med att det blir 
svårt att specificera och bestämma optimala nivåer av marknadsföringsintegrationer.  
 
Wang & Montaguti, (2002, s. 83-84) påstår att kommunikationsintensiteten i samband med 
informationens trovärdighet och inflytande avgör ett företags förmåga att mäta 
integrationsgapet marknadsföring/FoU mellan, nivå av önskvärd integration och nivå av 
faktisk integration. Det kan innebära att samtliga företagen besitter ett starkt incitament för att 
mäta detta gap. Samtliga respondenter nämner nämligen att de finns en omfattande 
kommunikation mellan medarbetarna i företagen och att de känner varandra väl. 
Kommunikationsintensiteten skulle därmed kunna betraktas som hög pga. den omfattande 
kommunikationen. Informationens trovärdighet skulle i sin tur kunna antas som hög pga. den 
nära relationen medarbetarna har till varandra. Inflytande kan betraktas som jämställt utifrån 
kännedom av medarbetares kompetens är hög och det bör därför existera tillit mellan dem. 
Samtidigt kan det tänkas finnas incitament utifrån denna teori som försämrar företagens 
möjlighet att mäta integrationsgapet. Dessa incitament utgörs av självintressen, obalans av 
makt och skilda uppfattningar av en produkt (Wang & Montaguti, 2002, s. 84). En majoritet 
av respondenterna nämner nämligen att de inte har en strukturerad eller formaliserad process i 
samband med produktutveckling. Vidare kan detta då innebära att utan tydlighet i strukturen 
och processen skapas skilda uppfattningar av produktens attribut samt att 
produktutvecklingens mål uppfattas olika inom företaget.  
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7. Diskussion 
I detta kapitel sammanställs vår vetenskapliga studie i en diskussion. Innehållet i kapitlet 
bygger på data som analyserats i kapitel ”6. Analys”. Omfattningen och faktorer skall 
redogöras för och diskuteras i en sammanhängande text. Vi anser att denna diskussion skapar 
en djupare förståelse av studiens kommande slutsatser och bättre underlag för reflektion. 
  
Syftet med denna studie är att belysa hur omfattande marknadsföring är i processen för 
produktutveckling i småföretag, samt studera utifrån vilka grunder marknadsföringsstrategier 
konstrueras i samband med produktutvecklingsprocessen. Detta för att skapa ett teoretiskt 
bidrag till ämnet samspel marknadsföring/produktutveckling.  
 
Omfattningen av marknadsföringen och faktorer som påverkar marknadsföring under 
produktutvecklingsprocessen har det från analysen framgått är beroende av varandra. Därför 
kommer vi i denna diskussion diskutera omfattningen av marknadsföring och faktorer som 
påverkar marknadsföringen under produktutvecklingsprocessen i småföretagen parallellt.  
 

7.1 Tillämpning av marknadsföring 
Småföretagarna integrerar marknadsföring i produktutvecklingen. De flesta väntar dock med 
att integrerar marknadsföring i produktutvecklingen tills en tydlig och funktionell produkt 
existerar. Anledningen till denna fördröjning är att företagen ser en risk med höga kostnader 
om integrationen investeras i innan produktkonceptet visat potential mot marknaden. Det 
finns inget samband av fördröjningen på dessa investeringar och när integrationen sker, 
beroende på uppdelningen av olika avdelningar i företaget, som Langerak, et. al., (2004, s. 90) 
påstår. Det existerar nämligen inte fysiska uppdelningar i olika avdelningar inom 
småföretagen. Medarbetarna i småföretagen är i regel involverade inom båda funktionerna 
FoU och marknadsföring i samband med produktutvecklingen. Småföretagarna bortser dock 
inte helt från marknadsföring i början av produktutvecklingen. Småföretagen är i 
produktutvecklingsprocessens begynnande av uppfattningen att marknaden med dess kunder 
skall styra processen.  
 
I denna studie har det visats att småföretagarna är kundorienterade i 
produktutvecklingsprocessen. Vi påstår att orsaken till kundorienteringen grundas i 
småföretagarnas behov av bekräftelse från målgrupper där acceptans och köpkraft visas för 
den färdiga produkten. Därmed påstår vi även att studiens småföretagare tillhör samma sida 
som Clark & Fujimoto, (1991) och March-Chordà et. al., (2001, s. 302-304) och anser att 
marknadsundersökningar är viktiga i produktutvecklingsprocessen. Vidare, omfattningen av 
konkurrentorientering består av att småföretagarna tillämpar observationer av konkurrenters 
produkter. Innebörden av detta är att småföretagarnas konkurrentorientering endast styr 
produktutvecklingen på sådant sätt att de försöker differentiera sig från konkurrenters 
marknadsförda produkter. Vi finner inget stöd för att konkurrentorientering är den 
marknadsorientering som uppfattas viktigast för småföretagarna i studien. Därmed skiljer sig 
småföretagarnas uppfattning av vad som är viktigt inom marknadsorientering med Ledwith & 
O’Dwyers, (2009, s. 654-655) uppfattning.  
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Småföretagen är som tidigare nämnt av uppfattningen att en kundorientering skall styra 
produktutveckling. Vi påstår dock att uppfattningen skiljer sig från den faktiska processen i 
somliga fall. Produktutvecklingen styrs i somliga fall mer av intern kompetens och 
koordination än kunders behov av produktegenskaper. Påståendet grundar vi i att företagen 
har påvisat en tillit i att deras produktutveckling är relevant och korrekt för marknadens 
behov, oavsett om den är kundorienterad eller interfunktionellt orienterad.  
 

7.2 Kritisk faktorer i produktutvecklingen 
Det existerar en medvetenhet hos småföretagarna att marknadsföring är en viktig faktor i 
produktutvecklingsprocessen. Dock skiljer sig småföretagarna från teoretiker i uppfattningen 
av marknadsföringens betydelse för lönsam produktutveckling. Teoretiker påstår att 
marknadsföring tillsammans med FoU är de två viktigaste funktionerna i samband med 
produktutvecklingen (Wang & Montaguti, 2002; Leenders & Wierenga, 2005, s. 64-65). 
Småföretagarna påvisar en uppfattning om att det finns fler faktorer som anses lika viktiga 
eller viktigare för dem. Dessa ytterligare faktorer är, ingenjörskunskap, flexibilitet, försäljning 
samt behärska produktkonstruktionen. Att dessa ytterligare faktorer som nämns skall vara 
beroende av det faktum att de är ledare vi intervjuat ser vi som osannolikt. Vi ser det som mer 
sannolikt att dessa faktorer som nämns grundar sig i kunskap och bakgrund. Eftersom dessa 
faktorer enligt oss i likhet med respondenternas bakgrund är starkt förknippade med teknik 
och entreprenörskap.  
 
Utifrån våra observationer har vi identifierat att produktutvecklingsprocessen i småföretagen 
består av otillfredsställande nivå av marknadsföring hos företagen. Det finns nämligen en 
skillnad mellan småföretagarnas uppfattade behov av att integrera marknadsföring i 
produktutveckling och den faktiska nivån av denna integration. Det existerar därmed ett 
integrationsgap i företagen. Vi hävdar att detta integrationsgap existerar p.g.a. företagens 
bristfälliga planering och struktur i produktutvecklingsprocessen. Avsaknaden av tydlig 
planering som förtäljer företaget om dess situation, mål och delmål i samband med 
produktutveckling anser vi i enlighet med Raj & Wilemon’s, (1986, s. 10) och Wang & 
Montaguti, (2002, s. 84) försvårar bedömningen av faktisk och önskad nivå av integration. I 
och med det anser vi även att småföretagarna inte arbetar utifrån ett ”rationellt plan” 
perspektiv i samband med produktutvecklingen. Den initialt låga investeringen på 
marknadsföring i början av produktutvecklingsprocessen hos majoriteten av företagen anser 
vi förklaras även den pågrund av den bristfälliga planeringen. Eftersom samtliga företag anser 
att marknadsföring skall ingå i produktutvecklingsprocessen. Samtidigt som det i företagen 
finns stora planeringsbrister angående hur den skall integreras. Denna avsaknad av planering 
anser vi leder till en förskjutning av marknadsföring i produktutvecklingsprocessen och 
marknadsföring tillkommer först efter FoU-fasen påbörjats eller avslutats. Eftersom det är 
först då företagen börjar inkludera marknadsföring i processen. Planering är därmed en faktor 
som påverkar marknadsföring i produktutvecklingsprocessen. 
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7.3 Processen och integrationens grunder 
I denna studie har vi observerat att i produktutvecklingsprocessen återfanns en när och 
personlig kontakt mellan medarbetarna i företagen. Detta i enlighet med Troy, et. al., (2008, s. 
140-141) påstår vi förstärker incitamentet för en lönsam integration mellan marknadsföring 
och produktutveckling.  
 
Integrationen av företagens olika funktioner genomförs främst via informations utbyten. Vi 
påstår att detta grundar sig i den kännedom företagets medarbetare har för varandras 
kompetenser. Det existerar en förståelse och tillit mellan medarbetarna som betyder att de 
respekterar varandra och vet att informationsutbyte är tillräckligt. Detta gäller så länge samma 
problemställning presenterats och accepteras av samtliga inom företaget. Studiens 
småföretagare är alltså i enlighet med Troy, et. al., (2008, s. 140-141) av uppfattningen att 
informationsutbyte lämpar sig bäst för att integrera företagsfunktioner. Kombinationen av att 
småföretagarna arbetar med en nära kontakt till varandra och att de tillämpar 
informationsutbyten mellan varandra inom företaget anser vi är ett tecken på att de har ett 
perspektiv likt ”kommunikations nät”, för produktutvecklingsprocessen. Följaktligen påstår vi 
därmed att inforationsflödet i produktutvecklingsprocessen är en faktor som påverkar 
marknadsföringen och dess omfattning.   
 

7.4 Samspelet mellan FoU och marknadsföring 
Småföretagen i studien har alla en integration mellan FoU och marknadsföring. Omfattningen 
av denna integration varierar dock mellan företagen beroende av vart i produktutvecklingen 
de befinner sig. Variationen i omfattningen påstår vi beror på de skilda synsätten som 
existerar mellan studiens småföretagare av lönsamhet med integrationen. Leenders & 
Wierenga, (2005, s. 64-65) är av uppfattningen att en smal marknadsvidd betyder att 
integrationer är lönsam att investera i eftersom detta utökar målgruppen för den planerade 
produkten. Vi påstår att detta synsätt delas av företag C och E, där integrationen mellan FoU 
och marknadsföring bidrar med skapandet av smal/bred marknadsvidd. Företag A, B och D:s 
synsätt utgörs av att marknadsföring som funktion har en mindre omfattande betydelse och 
där FoU istället för marknadsföring är av större betydelse. 
 
Vi anser att både kommunikationsintensiteten, informations trovärdighet och inflytande är 
höga mellan medarbetarna i samtliga företags integration av marknadsföring och FoU. Detta 
innebär i enlighet med Wang & Montaguti, (2002, s. 83-84) att det finns incitament för att 
mäta existerande integrationsgap. Orsaken till att studiens småföretagare trots detta incitament 
har svårigheter med att mäta integrationsgapet påstår vi beror på en orsak. Denna orsak är att 
det existerar skilda uppfattningar av mål för specifika produktutvecklingar som enligt Wang 
& Montaguti, (2002, s. 84) försämrar förmågan att mäta integrationsgapet. De skilda 
uppfattningarna påstår vi i sin tur vara orsakade av bristfällig struktur i samband med 
produktutvecklingen. I förlängningen leder detta till att gemensamma mål blir otydliga och att 
uppfattningarna av dessa varierar mellan medarbetarna.   
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8. Slutsatser 
I studiens slutsatser presenterar vi studiens resultat och teoretiska bidrag. Detta gör vi genom 
att besvara studiens problemformuleringar. Genom att besvara dessa frågeställningar anser 
vi även att studiens syfte uppfylls. 
  
Relaterat till studiens problemområde återfann vi att småföretagarnas omfattning av 
marknadsföring under produktutvecklingsprocessen ledde till ett gap i integrationen mellan 
marknadsföring och produktutveckling/FoU. Detta illustrerades nedan i figur 7 som är en 
återkoppling till figur 6. Figuren illustrerar studiens resultat och visar på faktorer som 
påverkar marknadsföringen under produktutvecklingsprocessen. Dessa faktorer är förklarande 
för omfattningen och bidrar med ny teoretisk kunskap till samspelet 
marknadsföring/produktutveckling ur ett småföretags perspektiv.  
  
 

 
 
Figur 7: ”Samspel marknadsföring/produktutveckling” (Figur skapad av författarna) 

 
 
Hur omfattande är småföretagares marknadsföring under processen för 
produktutveckling? 
 
Studiens småföretagare har en otillfredsställande omfattning av marknadsföring i 
produktutvecklingsprocessen. Småföretagarnas oförmåga att bedöma sin egen situation och 
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Utveckling - 
FoU 

Val av 
marknadsföring 

� Starkt 
kundorienterade 

� Delvis 
konkurrentorienter
ade och 
interfunktionellt 
orienterade.  

Faktorer för 
marknadsföring 

� Planering 
� Kompetens inom 

företaget 
� Tillit 
� Säkerhet i 

produkten. 
 

 

Marknadsföring  

Gap i 
integration. 
Studiens 
problem- 
område 

Gap i 
integration. 
Ej i 
studiens 
fokus.  

Gap i integration 
Studiens 

problemområde. 

Process 
Varierande. 
Inkluderar marknadsföring i 
processen, främst i samband 
med tillgång av prototyp eller 
utvecklad produkt.  
 

Strategi 
Informationsflöde och nära 
samarbete mellan medarbetare.   
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önskade/faktiska nivå av samspel mellan marknadsföring och produktutveckling är en orsak 
till detta. Omfattningen av marknadsföringen under denna process är varierande mellan 
företagen. Processen varierar även mellan olika produktutvecklingsprocesser inom företaget. 
Processen inkludera vanligen och främst en kundorientering och även till en mindre grad en 
konkurrentorientering. Omfattningen av marknadsföringen består i dessa fall av 
kommunikation med potentiella kunder och avsyning av konkurrenter. I somliga fall är dock 
marknadsföringen nästintill helt utesluten från produktutvecklingsprocessen. Detta är fallet 
när företagen utifrån en interfunktionellt orienterad produktutvecklingsprocess utvecklar sina 
idéer. Denna typ av process existerar eftersom småföretagarna uppvisat hög tillit i deras egen 
produktutvecklingskompetens. Vidare, majoriteten av småföretagarna inkluderar en 
marknadsföring av mindre omfattning i början av produktutvecklingsprocessen. Detta är 
beroende av att småföretagarnas behov av att själva känna sig trygga i produkten innan större 
investeringar i marknadsföring upplevs som relevanta.  
 
Vilka faktorer påverkar småföretagaress marknadsföring under processen för 
produktutveckling?  
 
De faktorer vi identifierat som påverkar småföretagarnas marknadsföring under 
produktutvecklingsprocessen är planering, kompetens inom företaget, tillit och säkerhet i 
produkten.  
 
Planeringen eller bristen på planering har observerats vara en faktor som påverkar 
småföretagens marknadsföring under produktutvecklingsprocessen. Bristen på planering anser 
vi leder till en förskjutning i integrationen av marknadsföring till produktutveckling. Bristen 
av planering bidrar även med att marknadsföring styrs till höggrad av intuition och att det 
saknas en tydlig marknadsföringsstrategi för medarbetare i företaget.  
 
Kompetensen inom företaget påverkar marknadsföringen i produktutvecklingsprocessen 
genom att fokuset inom verksamheten styrs mot områden liknande de kompetenser som finns. 
I företag med många ingenjörer och få/inga marknadsförare blir därmed fokus på 
marknadsföring i produktutvecklingsprocessen mindre. Det finns även indikationer på att 
kompetensen inom företaget styr företagens perspektiv av marknadsföringens väsentlighet 
och inflytande i produktutvecklingsprocessen. Eftersom företagen som besatt kompetens inom 
marknadsföring var i högre grad benägna att integrera marknadsföring i 
produktutvecklingsprocessen, än företag med lägre tillgång av marknadsförings kompetenser.   
 
Tillit i företagets produktutvecklingsprocess leder i vissa fall till att 
produktutvecklingsprocessen genomförs med en mycket liten del marknadsföring. Företagen 
är nämligen i somliga fall så säkra på sig själva och sin produktutveckling att de tillåter den 
fortlöpa endast med funktionen FoU.  
 
Säkerhet i produkten är en faktor som påverkar när integrationen av marknadsföring sker. 
Småföretagarna väntar med investeringar i marknadsföring tills det att produkten uppvisat 
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potential mot marknaden. Därför bidrar denna faktor med att marknadsföringen inte integreras 
i samma omfattning i början produktutvecklingsprocessen.   
 
Det finns även incitament inom småföretagen som möjliggör att den otillfredsställande nivån 
av marknadsföring i produktutvecklingen kan bearbetas och lösas. Dessa incitament är 
relaterat till existerande informationsflöden som observerats och den nära kontakten mellan 
medarbetare. Vi har observerat att det inom företagen existerar hög kommunikationsintensitet, 
hög informations trovärdighet och högt inflytande mellan medarbetare. Därmed bör 
marknadsföringen få ett utrymme och inflytande för att påverka produktutvecklingsprocessen 
om den inkluderas.  
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Bilaga 1: Intervju guide 
 
FTG:   Intervju med:   Datum:  
 
A. Introduktion  
 
- Om oss 
 
- Om uppsatsen och intervju  
 
B. Respondents Bakgrund  
 
- Berätta om din yrkesmässiga bakgrund.  
 
- Hur ser ditt arbete ut? 
 
C. Om företaget  
 
Beskriv företagets verksamhet. 
 
Vilka faktorer styr produktutvecklingen i företaget? 
 
Hur ser processen för produktutveckling ut i företaget? Vilka faser/steg finns från idé till 
produktlansering?  
 
Hur testas produkten för lansering? 
 
Hur ser arbetsfördelningen ut mellan medarbetarna i företaget? Hur är kommunikationen och 
samarbetet mellan medarbetare i företaget? 
 
Vilka kritiska företagsfunktioner sammankopplar du med produktutveckling? Med 
företagsfunktioner avser vi moment inom verksamheten som kan kopplas till en produkt. 
 
Från vilken grund konstruerar ni er marknadsstrategier?  
 
Hur mycket av produktutvecklingen styrs av intuition? Samt, känner företaget sig säker i de 
marknadsstrategier som används? 
 
Hur avgör företaget när en produkt är tillräckligt utvecklad för den tänkta marknaden i ett 
Forsknings och Utvecklings (R&D) perspektiv. 
 
Hur implementeras marknadsföring i produktutvecklingen? Samt, när anser företaget att 
marknadsföring bör implementeras i produktutvecklingen?  
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