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Sammanfattning  

Om ett företag i dagens samhälle har bra kunskap om sina produkter har de större möjlighet 

att vara konkurrenskraftiga och utveckla produkterna efter marknadens behov. Därför är det 

viktigt för företag att hålla sig uppdaterade om marknadens krav och önskemål på produkten. 

Ett vanligt sätt för företag att göra detta är genom att utföra marknadsundersökningar. 

Denna rapport undersöker därför hur marknadsundersökningar genomförs och behandlas på 

industriföretag.  

Studien undersöker rutiner och metoder för hur företag samlar in och hanterar den information 

och kunskap de får från sina kunder. Rapporten presenterar teorier från tidigare studier om 

marknadsundersökningar. Även resultat från intervjuer med två anställda på två 

industriföretag presenteras. De två företagen är B2B-företag där det ena är ett 

verktygsindustriföretag och det andra är ett fordonsindustriföretag.  

Efter analys av litteraturstudien och resultat från intervjuer, identifieras två huvudmetoder för 

undersökningsprocesser. En av dessa metoder är att sköta processen internt, till exempel 

genom personliga intervjuer mellan företaget och kunderna. Fördelen med denna process är 

att de involverade avdelningarna kan få informationen direkt från kunden, dock kan denna 

process bli dyr och tidskrävande.  

Den andra metoden är att lägga ut undersökningsprocessen på ett externt 

undersökningsföretag. Detta kan resultera i mindre arbete, mindre kostnader och även till att 

personer med högre kompetens inom marknadsundersökningsbranschen gör företagets 

marknadsundersökningar.  Ett problem med denna metod kan dock vara att viss information 

kan gå förlorad på vägen.  

Efter analyser av båda metoderna blev resultatet att ingen metod är bättre än den andra. 

Oavsett vilken av dessa metoder företag väljer att använda sig av är det viktigt för alla företag 

som utför undersökningar att känna till att det finns brister och svagheter inom 

undersökningsprocesser. Detta för att företagen ska vara medvetna om trovärdheten av 

resultatet från dessa processer. För att öka trovärdigheten på resultatet är det viktigt att ha en 

struktur på undersökningen och att någon sorts utarbetad metod efterföljas som till exempel 

Churcill och Iacobuccis [7] steg-för-steg-metod. Syftet är att sträva efter ett resultat som kan 

användas för att utveckla företagets produkter till att bli mer konkurrenskraftig på marknaden.  
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Abstract 

Companies that have good knowledge of their products are more likely to be competitive and 

develop products according to market needs. It is therefore important for companies to be 

updated on the markets requirements on the products. A common way for companies to do 

this is by conducting market researches. 

This report therefore examines how market research is conducted and processed in industrial 

companies. 

The study examines routines and methods for how companies collect and manage the 

information and the knowledge they receive from their customers. The paper presents theories 

from previous studies on market research. Results from interviews with two employees from 

two industrial companies are also presented. The two companies are B2B-companies where 

one focuses on tools and the other one focuses on vehicles.  

After analyzing the reviewed literature and the results from the interviews two main methods 

are identified. One of these methods is to execute the research process internally, for example, 

through personal interviews between the company and the customers. This process benefits 

the involved departments who receive the information directly from the customer, however 

the process may be costly and time consuming. 

The second method is to outsource the research process to a research company. This can 

result in less work, less costs and also in people with higher skills in marketing research 

making the company's market research. One problem with this approach may be that some 

information may be lost in the process. 

After analyzing both methods, the result was that no one method is better than the other. 

Whichever of these methods companies choose, it is important for all companies carrying out 

surveys to recognize that there are gaps and weaknesses in all research processes. This to 

make sure companies is aware of the credibility of the results from these processes. To 

increase the credibility of the results, it is important to have a structure in the research and to 

use some sort of pre-developed method such as Churcill and Iacobuccis [7] step-by-step-

method. The purpose is to strive for a result that can be used to develop the company's 

products to become more competitive in the market. 
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1. Inledning 

Moderna företag använder idag kunskapen deras anställda har som en konkurrensfaktor. 

Kunskapen kan vara både att känna till hur marknaden ser ut i nuläget men även att veta 

hur denna kommer att utvecklas i framtiden och på så sätt påverka utvecklingen inom 

företaget. Ett företag som använder sig av kunskapen de anställda har på ett bra sätt har 

större chanser att utveckla sina produkter snabbare och bättre än konkurrenterna. Det är 

hanteringen av denna kunskap som kallas knowledge management [1]. Industribolag 

bygger och utvecklar sin verksamhet med hjälp av den kunskap de har om de produkter 

de säljer. Av denna anledning kan det vara bra för företag att göra undersökningar och 

studier för att få information och kunskap om sina produkter från användare och kunder.  

 

1.1. Syfte, frågeställning och begränsningar 

Den ursprungliga idén för denna studie var att undersöka hur industriföretag, både B2B- 

(Business to Business) och B2C-företag (Business to Consumer), jobbar med 

kunskapshantering vid sina produktundersökningar och då endast vid användning av 

enkätundersökningar. Det vill säga hur de tar till vara på information och kunskap de får 

från kunden.  

Efter litteraturstudier och intervjuer ansåg vi dock att frågeställningen om 

enkätundersökningar var alltför begränsad då vi var mer intresserade av att inrikta oss 

på industriföretag och frågeställningen reviderades. 

Frågeställningen för denna studie blev därför:  

• Hur genomförs och behandlas marknadsundersökningar på industriföretag? 

Syftet med denna studie är alltså att undersöka rutiner och metoder för hur företag 

samlar in och hanterar den informationen och kunskapen de får från sina kunder. Vissa 

begränsningar har dock gjorts. 

Begränsningarna för studien är att: 

• Fokus kommer att ligga på hur företag hanterar den feedback de får om 

företagets produktkvalité och på hur deras kundservice fungerar.  

• Endast undersöka företag i industribranschen och då endast företag som säljer 

produkter till andra företag, alltså B2B-företag.  

• Företagen som valts för denna studie har alla verksamhet i Sverige, dock 

kommer undersökningen även behandla företagens undersökningsprocesser på 

den globala marknaden. 

Dessa begränsningar har valts på grund av rapportens storleksrestriktioner och våra 

intressen.  

Det som ändrats från det ursprungliga syftet är alltså att studiens fokus kommer att ligga 

på alla slags marknadsundersökningar och inte endast på enkätundersökningar samt att 

endast B2B-företag kommer att undersökas. 
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2. Metod 

I detta avsnitt beskrivs arbetsprocessen och vilka metoder som använts för att få fram 

resultatet. Arbetsprocessen beskrivs schematiskt i figur 1.  

 

Figur 1. Studiens arbetsprocess. 

Nedan återfinns korta beskrivningar av de olika delarna i processen. 

 

2.1. Frågeställning 

Från början var frågeställningen, som tidigare nämnts, inriktad på att undersöka vad 

som händer med information företag får via enkätundersökningar (se bilaga 1). Efter 

påbörjat arbete med litteraturstudien och efter att första intervjun genomförts 

reviderades dock frågeställningen då vi ansåg att B2B-företag var intressantare än B2C-

företag. Beslutet till ändringen av frågeställningen togs med anledning av att de allra 

flesta B2B-företagen inte använder sig av enkätundersökningar. Detta då den lilla 

kundkretsen de har jämfört med B2C-företag lämpar sig bättre för andra 

undersökningsmetoder [2]. Detta beskrivs mer i kapitel 3. 

  

2.2. Litteraturstudie 

Litteraturstudien genomfördes för att ge oss en bättre förståelse och insikt i 

marknadsundersökningsprocessen. Därefter användes denna information som stöd vid 

analyser och diskussioner.  

Sökning efter tidigare studier och artiklar som kunde vara relevanta för denna studie 

skedde dels på bibliotek som Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek och Stockholms 

Universitets bibliotek. Sökning skedde även på olika databaser tillgängliga vid KTH. 

Exempel på databaser som användes var Engineering village [3] och Ebsco publishing 

[4]. Några sökord som användes för att hitta relevanta artiklar var: 

 Market research  

 Value model 

 Product research 
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2.3. Intervjuer 

För att skapa en djupare förståelse för hur företag i verkligheten går tillväga när 

marknadsundersökningar utförs gjordes intervjuer. En enkät arbetades fram utifrån egna 

funderingar och utifrån de frågor som uppstod i början av litteraturstudien (se bilaga 2).  

En lista med 15 stycken företag skapades utifrån studiens valda begränsningar. Därefter 

gjordes ytterligare begränsningar på vilka personer som skulle intervjuas. 

Intervjukandidater valdes efter dessa kriterier 

 Personerna ska vara anställda på ett svenskt industriföretag. 

 Personerna ska vara ansvariga för eller på något sätt vara i kontakt med 

marknadsundersökningar.  

Först kontaktades företagen via telefon för att undersöka om de hade möjligheten att 

hjälpa oss i vårt arbete. Därefter bestämdes tid och datum för möte med de företagen 

som visade intresse. 

Varje intervju varade cirka 60 minuter och tog plats på de intervjuades arbetsplats. 

Intervjun skedde som fria diskussioner där grundfrågor användes som riktlinjer för att 

ge möjligheten till jämförelse mellan företagen.   

 

2.4. Analys 

Efter vad vi ansåg vara tillräckligt med insamlade data från intervjuer och 

litteraturstudien påbörjades analysen av resultatet. Där jämfördes och diskuterades 

resultaten från intervjuerna med de teorier vi funnit genom litteraturstudierna. Fördelar 

och nackdelar med företagens skilda metoder ställdes mot varandra och en diskussion 

fördes om varför företagen valt just de metoder de valt.  
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3. Litteraturstudier 

Denna litteraturstudie baseras på den information vi fått från tidigare studier och artiklar 

om marknadsundersökningar. Här behandlas marknadsundersökningar i helhet, olika 

metoder att jobba efter i undersökningsprocesser samt brister och svagheter med dessa 

processer.  

 

3.1. Marknadsundersökningars syfte 

Moderna företags affärer påverkas av många olika faktorer på marknaden, till exempel 

var kunderna finns, konkurrenter, de anställdas och leverantörernas kompetens och 

kvalité. Därför är det viktigt för företag att hålla sig uppdaterade om vad som händer på 

marknaden [2]. Ett vanligt sätt att hålla sig uppdaterad om företagets konkurrenskraft på 

marknaden är att genomföra marknadsundersökningar.  

Målet med en marknadsundersökning är att få information som kan stödja ett 

beslutstagande eller finna olika möjligheter för utveckling av produkter [2]. American 

Marketing Association [5] säger till exempel att marknadsundersökningar är till för att 

skapa en länk mellan företaget och kunden och för att företaget ska få information om 

möjligheter till utveckling samt upptäcka problem. Jack Hamilton säger ”To do market 

research is to listen to the consumer” [6]. 

Marknadsundersökningar skiljer sig beroende på vilken målgrupp undersökningen 

inriktar sig mot. Undersökningar som görs på B2B-företag är ofta mer tekniska och 

detaljinriktade då målgruppen består av färre deltagare som har liknande tekniska 

kunskaper. På B2C-företag görs istället undersökningar mot en större urvalsgrupp och 

de tekniska kunskaperna hos deltagarna kan variera mer. Av denna anledning görs 

undersökningar från B2C-företag många gånger för att ge mer generella åsikter om 

produkten från individerna. Dessa undersökningar är inte lika detaljinriktade [2].  

McNeil [2] säger att marknadsundersökningar bör delas upp i sju olika områden 

beroende på vilken information företaget vill ta del av.  

 Beslutstagande  

 Bedömning av marknadsstorlek 

 Produkter och service  

 Prestationsbedömning och uppföljning  

 Marknadsföring och kommunikation  

 Varumärkesprofilering och företagsrepresentation  

 Kundsegmentering  

I denna studie kommer endast marknadsundersökningar inom området Produkter och 

service att behandlas. Enligt McNeil ska en marknadsundersökning om produkter och 

service belysa områden som vilka problem kunden ser med produkten samt vilka 

förbättringsmöjligheter som finns. Även kundens åsikter om priset på produkten och hur 

de känner sig bemötta av säljarna bör undersökas i en produktundersökning.  
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3.2. Utformning av undersökningsprocesser 

När ett företag sedan ska genomföra en produktundersökning finns vissa riktlinjer som 

kan vara bra att följa. Ett exempel på en metod är Churchill och Iacobuccis [7] steg-för-

steg-metod.  

1. Formulera problemet. Ett gammalt ordspråk säger ”A problem well defined is 

half-solved”.  

2. Specificera undersökningens utformning. Ska undersökningen gå in på djupet 

eller ska den bara ge en överblick?  

3. Utforma datainsamlingsmetoden. Ska personliga intervjuer, frågeformulär eller 

någon annan metod användas? 

4. Identifiera målgruppen. 

5. Analysera data. 

6. Skriv en undersökningsrapport.  

I denna stegmetod nämns även att målet med produktundersökningar alltid ska vara att 

undersöka ”the four Ps”. Med det menas produkten (Product), priset (Price), 

återförsäljningsplatser (Placment of distribution) och reklam (Promotions). Dessa fyra 

aspekter är fundamentala vid marknadsundersökningar men har olika inflytande på 

resultatet beroende på marknadsundersökningen.  

 

3.3. The Value Model 

En annan metod att jobba efter är The Value Model som är en modell som används vid 

produktutveckling. Denna modell används för att mäta produkters konkurrenskraftighet. 

Det finns enkla sätt att mäta hur bra en produkt är, till exempel att en klocka ska visa 

tiden, gör den det för snabbt eller för långsamt är det en dålig klocka. Dock är det 

svårare att mäta hur bra en klocka är om kundens intresse, utöver prestanda, ska tas i 

beaktning, till exempel om klockan ska vara snygg och/eller sitta skönt på armen. Det är 

här som The Value Model kan tillämpas. The Value model undersöker produkten i helhet 

och bedömer produkten efter kundens åsikter och behov. Den här sortens 

undersökningar gör att företagen kan upptäcka vilka problem som anses viktigast att 

lösa. Utvecklingsarbetet kan då ske lättare efter kundens behov [8].  

 

3.4. Marknadsundersökningars brister och svagheter 

Det finns dock en hel del problem som kan uppstå när marknadsundersökningar 

genomförs. För att det överhuvudtaget ska gå att referera till eller använda den 

information som ges av en marknadsundersökning gäller det till att börja med att samma 

frågor ställs till alla deltagare i undersökningen ”By a ’social survey’ we mean asking a 

consistent set of questions to a sample of people, recording and analysing their 

responses” [9]. Det som också är värt att tänka på är att det finns många faktorer som 

kan påverka om en undersökning är tillförlitlig eller inte. Pannell och Pannell [9] 

nämner nio exempel på saker som kan påverka hur tillförlitlig en undersökning kan 

vara.  
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 Enkla frågor kan ge fel svar. Även om ett frågeformulär består av så pass enkla 

frågor som ”Vad är din ålder?” har det visat sig att 5-17 % av svaren är 

felaktiga. 

 Människor påstår annat än vad de vet är sant. Många gånger påstår människor 

helt andra saker än vad som egentligen är sant, detta kan bero på bland annat 

fördomar. 

 Människor har inte alltid en stark åsikt om alla frågor som ställs i 

undersökningar. Av den anledning besvaras i vissa fall frågor utan några som 

helst kunskaper eller erfarenheter inom området. Dessutom kan frågor ställas på 

ett sådant sätt att de kan bli ledande. 

 Formuleringen av hur frågor är ställda har oerhört stor betydelse för svaren. Ett 

exempel är en undersökning där ett ord byttes ut i en fråga angående en politisk 

persons prestation. Resultatet blev innan ordbytet 27 % positivt medan 48 % gav 

ett positivt svar efter bytet. 

 Fel ställda frågor kan lätt missuppfattas. Till exempel gjordes ett test där 

deltagarna i en undersökning fick omformulera de ställda frågorna med egna 

ord. 17 % av dessa tolkningar blev frågor om helt andra saker än de som från 

början efterfrågades. 

 Svaren på frågorna påverkas av svar som getts på tidigare ställda frågor, då 

dessa jämförs av besvararen. Detta kan ibland kallas ”the contrast effect” [10]. 

 Ordningsföljden av svarsalternativen har betydelse. Om deltagarna ges skriftliga 

alternativ brukar en tendens visa sig att folk svarar det första alternativet, så 

kallat ”primacy effect”. Ges istället alternativen muntligt brukar deltagarna välja 

det sista alternativet så kallat ”recency effect”. 

 Öppna och slutna frågor ger olika svar. Till exempel vid öppna frågor kan vilket 

svar som helst ges medan vid slutna ges svarsalternativ, i dessa fall blir svaren 

mer begränsade. 

 Kulturella och etniska skillnader kan påverka svar på så sätt att frågor kan tolkas 

olika men även på så sätt att folk inte alltid är villiga att ge uppriktiga svar. 

Av dessa punkter är de tre första nästintill omöjliga att komma ifrån. De resterande går 

att undvika relativt bra om marknadsföringsmetoden är välformulerad och genomtänkt.  

 

3.5. ICC/ESOMAR 

Ett sätt att komma ifrån några av de tidigare nämnda problemen är till exempel att 

använda ett regelverk. Ett sådant regelverk kan gynna företagen som utför 

undersökningen genom att de får mer trovärdiga svar då deltagare kan ta 

undersökningen seriöst. Det gynnar även deltagarna i undersökningen genom att de kan 

känna en säkerhet i att deras svar behandlas och tas tillvara på ett säkert sätt, till 

exempel att de blir försäkrade om sin anonymitet. Ett exempel på ett sådant regelverk är 

ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research) [11].  
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Det första ”code of etics”-dokumentet av ESOMAR publicerades 1948. Därefter har 

detta förbättrats och utvecklats tillsammans med ICC (International Chamber of 

Commerce). I detta dokument finns fyra grundläggande punkter för de regler som ska 

följas.  

 Generella regler. Alla undersökningar ska vara objektiva och följa det lands 

generella regler där undersökningen utförs. 

 De svarandes rättigheter. Allt deltagande ska vara helt frivilligt och anonymt. 

Deltagarna ska även känna sig säkra med att de inte riskerar att utsättas för några 

negativa konsekvenser av att delta i undersökningen.  

 De professionella skyldigheterna hos de som utför undersökningarna. 

Processen ska ske professionellt, säkert och regelrätt från företagets sida. 

 De gemensamma rättigheterna och skyldigheterna hos 

undersökningsföretagen och deltagarna. Alla inblandade har eget ansvar för 

att vara medvetna om vilka regler som gäller och därefter följa dessa. 

Dessa fyra grundläggande punkter är väldigt omfattande och har tillsammans 29 

underrubriker som behandlar dessa regler och riktlinjer [11]. 
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4. Resultat av intervjuer  

I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuerna från de två företagen. Här 

presenteras representanternas åsikter om fördelar och nackdelar med deras val av 

undersökningsmetoder samt hur och för vem de presenterar resultaten.  

 

4.1. Introduktion 

Som tidigare nämnts valdes intervjukandidaterna efter två kriterier; 

 Personen ska vara anställd på ett svenskt industriföretag. 

 Personen ska på något sätt ha ansvar för eller vara i konstant kontakt med 

marknadsundersökningar.  

På grund av önskad anonymitet kommer företagsrepresentanterna i denna rapport 

presenteras som Representant A från företag A och Representant B från företag B. 

Representant A arbetar inom ett internationellt verktygsindustriföretag som 

produktutvecklare och är ansvarig för produktundersökningarna på sin avdelning.  

Representant B arbetar inom fordonsindustrin på ett internationellt företag. B ansvarar 

globalt för företagets marknadsundersökningar på Business and Market Intelligence-

avdelningen. B:s avdelning består av 7 anställda i Sverige och 3 i Brasilien.  

 

4.2. Marknadsundersökningsmetoder  

Företag A gör sina produktundersökningar genom personliga möten med kunderna och 

följer då The Value Model. De väljer ut några kunder som de intervjuar och får genom 

dessa möten en uppfattning om vilka egenskaper kunden vill att produkten ska ha. Vid 

dessa möten får A även en uppfattning om vad kunden tycker om servicen. För att flera 

representanter ska kunna ta del av kundens åsikter är det inte ovanligt att personer från 

olika avdelningar från företag A närvarar under dessa möten. Till exempel kan en från 

försäljningsavdelningen och en från utvecklingsavdelningen närvara samtidigt.  

Företag B använder sig till största del av externa företag när de gör sina 

marknadsundersökningar men de gör även sina egna undersökningar genom personliga 

intervjuer. För att kunna garantera mest korrekt resultatet från sina undersökningar anser 

B att de bara bör välja välkända undersökningsföretagen. Alla företag B anlitar måste 

jobba efter ESOMAR. De företag de oftast anlitar är TNS (Taylor Nelson Sofres) [12] 

och GfK (Growth for Knowledge) [13]. Dessa är internationella undersökningsföretag 

som är representerade över hela världen. Vid alla undersökningar gjorda genom externa 

företag behandlar företag B undersökningsdeltagarna som helt anonyma. 

Både A och B berättar att de flesta av deras undersökningar sker utanför Sveriges 

gränser då den svenska marknaden inte står för tillräckligt stor del av deras marknad. B 

berättar att deras försäljning på den svenska marknaden endast uppgår till 2 % av deras 

totala marknad.  
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4.3. Skillnader 

En stor skillnad mellan företag A och B är deras syn på anonymiteten i sina 

undersökningar. Representant A tycker företagets val av att göra personliga intervjuer är 

bra med anledningen av att de inte tror att deras kunder alltid vet vad de vill. Företaget 

tar istället reda på detta genom diskussioner med kunderna. A berättar att ett bra sätt att 

ligga längst fram i utvecklingen är att veta vad kunden vill ha innan de vet det själv. 

Innovativa produkter måste skapas från grunden anser A. Han berättar även om att 

Steve Jobs (grundare av Apple) brukar säga ”Jag lyssnar aldrig på kunden, de vet ju 

ändå inte vad de vill ha”. 

Representant B anser, till skillnad från A, att en kund inte alltid vågar säga vad han eller 

hon tycker om en produkt om denne inte får vara anonyma. Av denna anledning tycker 

B att det är bra att oftast använda sig av externa företag då de håller deltagarna 

anonyma. 

  

4.4. Problem med marknadsundersökningsmetoderna  

Ett generellt problem som finns när undersökningar görs inom B2B-företag är att 

svarsfrekvensen är lägre och det blir svårare att hitta deltagare. Detta leder då till att om 

deltagarna tillfrågas för ofta kan de lätt tröttas ut [2].  

För att undvika att trötta ut deltagarna vidtar både A och B vissa återgärder. Företag A 

gör sina undersökningar när de känner att de behöver utveckla sina produkter eller vill 

gå in mer mot en ny marknad istället för att ha återkommande undersökningar. De gör 

även kontinuerliga återkopplingar till kunden, efter utförd undersökning, för att de ska 

känna att deras röster verkligen blir hörda.  

Företag B gör en återkommande undersökning en gång per år där de undersöker om 

kunden är nöjd med den nuvarande produkten. Utöver denna gör de endast några få 

undersökningar och då bara på specifika grupper samt när en ny produkt ska 

presenteras. När företaget bjuder in vissa personer får de kompensation i form av till 

exempel en ”goodie-bag” i utbyte mot att få ta del av deras åsikter.  

Både A och B känner att ett problem som finns är att köparen och användaren av deras 

produkter inte är samma person. Det vill säga att de som köper in produkten inte alltid 

är samma person som den som kommer att använda produkten i slutändan. Detta leder 

då till att både inköpare och användare bör tillfrågas eller intervjuas när en 

produktundersökning ska genomföras. Oftast vill köparen till största del att produkten 

ska vara billig och bidra till att företaget tjänar mer pengar medan användaren kan ha 

åsikter som att produkten ska vara bekväm att använda och se bra ut. När produkten 

sedan ska utvecklas måste båda deras åsikter tas i beaktande, dock anser både A och B 

att det är köparnas åsikter som är viktigast i slutändan eftersom det trots allt är dessa 

som ska köpa in produkten.  

 

4.5. Presentation av undersökningsresultatet  

När all information är insamlad görs en presentation av resultatet. Med tanke på 

företagens olika undersökningsmetoder skiljer sig också hanteringen av resultatet efter 

undersökningarna.  
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Som tidigare nämnts får företag A sin information om produkterna genom personliga 

möten där de olika berörda avdelningarna närvarar. A nämner då att 

utvecklingsavdelningen, som han jobbar på, får in den information de behöver direkt 

från kunden. A nämner även att med tanke på att de använder sig av The Value model 

kan man se en tydligare koppling mellan resultatet av undersökningarna och kundens 

behov och önskemål. Produkten kan sedan utvecklas mer utefter kundens önskemål. 

Företag B säger att mycket tid läggs på att analysera och spara resultat inom företaget, 

då detta senare kan ligga som beslutsunderlag för kommande projekt. De som jobbat 

med en specifik undersökning från Business and Market Intelligence-avdelningen åker 

ut till andra avdelningar på företaget som kan dra nytta av informationen. På dessa 

avdelningar går de sedan igenom och presenterar de bra och dåligt resultaten. 

Utvecklingsprojekt tar då även del av resultat som handlar om deras projekt. Trots detta 

är inte nya produkter helt grundade på resultaten från undersökningar, då alla önskemål 

från kunden inte alltid är genomförbara. 
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5. Analys och diskussion  

I detta avsnitt analyseras och diskuteras resultaten från litteraturstudien och de två 

intervjuerna. Även en reflektion på studien presenteras.  

 

5.1. Utförandet av marknadsundersökningar  

Vid analys av vårt resultat finns det två övergripande sätt att bemöta kunder på när 

marknadsundersökningar sker från industriföretag. Antingen kan företagen välja att 

själva föra en dialog med kunderna eller så kan de välja att anlita externa 

undersökningsföretag för att utföra marknadsundersökningsprocessen. De båda olika 

processerna har sina för- och nackdelar och är bra i olika situationer.  

Företag A:s val av att själva utföra sina marknadsundersökningar och göra det genom 

personliga möten samt användning av The Value model fungerar bra för dem. Fördelen 

med denna metod är att de kan undvika problem, som att kunderna inte tar 

undersökningarna på allvar eller att de inte har tillräcklig kunskap om ämnet [9]. De 

belyser även de viktiga problemen med produkten genom att använda The Value model 

och höra åsikterna direkt från kunden. Detta val har de gjort trots att processen kan ta 

längre tid och kan vara mer kostsam. 

Företag B använder båda metoderna, men till större del använder de sig av externa 

undersökningsföretag. Fördelarna med att lägga ut undersökningsprocessen är bland 

annat att det sparar tid och pengar för företaget. De företag som lägger ut processen kan 

fokusera på andra saker inom företaget och istället låta de som har hög kompetens inom 

marknadsundersökning sköta undersökningsprocessen. En nackdel kan dock vara att det 

kan uppstå problem när informationen ska gå genom flera olika steg, viss kunskap kan 

gå förlorad. Dessutom är alla deltagare helt anonyma och om ingen återkoppling ges vet 

inte kunden om att deras svar påverkar utvecklingen av produkten och kunderna kanske 

inte inser vikten av deras åsikter [2].  

Vi ser inte att någon av insamlingsmetoderna är bättre än den andra. De är bra i olika 

situationer beroende på hur företag vill jobba och vad de vill få ut av undersökningen.  

 

5.2. Hantering av resultat 

När resultatet av undersökningsmaterialet sedan ska presenteras har vi inte hittat något 

tydligt mönster på hur de olika företagen jobbar. Båda företagen är noga med att 

informationen ska komma till den avdelning och de personerna på den avdelningen som 

har nytta av informationen. Det är sedan upp till de avdelningarna att avgöra om 

informationen är värd att ta i beaktning för utvecklingen av företagets produkter. En 

anledning till att använda kundernas åsikter är att produkten blir mer konkurrenskraftig 

på marknaden efter utveckling. Vissa av kundernas önskningar kan dock vara orimliga 

och är inte genomförbara. 

 

5.3. B2B eller B2C?  

Trots att denna studie är inriktad mot B2B-företag har båda företagen slutkunder som är 

”consumers” (användare). Även om det är inköpsavdelningen som väljer om de ska 
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köpa produkten eller inte har den faktiska användaren mest information om vilken 

produkt som fungerar bäst och kan på så sätt påverka företaget att köpa in den bäst 

fungerande produkten och inte alltid den billigaste. Det är därför viktigt att göra 

undersökningar på användarna också för att möta kundernas krav.  

 

5.4. Reflektion  

Som tidigare nämnts angående marknadsundersökningars brister och svagheter (3.4.) 

finns även möjlighet att denna undersökning har en del brister och svagheter. Till 

exempel har endast två företag undersökts vilket inte kan ge en lika stor helhetsbild som 

om vi skulle undersökt fler företag. Viss misstolkning kan även ha uppstått mellan oss 

och de intervjuade på samma sätt som att de artiklar vi läst till största del varit på 

engelska och detta kan även ha bidragit till vissa misstolkningar. Trots dessa risker för 

misstolkningar har vi känt tillräcklig säkerhet att ändå använda oss av dessa referenser. 
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6. Slutsatser 

Som slutsats ser vi att syftet med marknadsundersökningar, i första hand, är till för att 

resultatet ska kunna användas till att utveckla produkten för att bli mer 

konkurrenskraftig på marknaden. Enligt McNeil [2] bör resultatet från 

produktundersökningar kunna användas för att utveckla produkten efter marknadens 

önskemål om till exempel funktioner och pris. 

Dessa undersökningar kan industriföretag genomföra på flera olika sätt och flera olika 

metoder kan användas. Företag kan till exempel sköta undersökningsprocessen internt 

och använda värderingsmodeller som The Value Model. De kan även anlita externa 

undersökningsföretag som jobbar efter andra modeller och regelverk som till exempel 

ESOMAR.  

Oavsett hur undersökningen genomförs, anser vi att när företagen analyserar resultatet 

är det viktigt att tänka på att det finns brister och svagheter med 

marknadsundersökningar. Är företaget medveten om dessa brister och svagheter 

analyseras resultatet med större respekt och noggrannhet. Detta leder då till trovärdigare 

och mer sanningsenliga resultat efter utförd undersökning.  

Vi anser även att när ett företag genomför en undersökning kan det vara bra att gå 

igenom Churchill och Iacobuccis [7] steg-för-steg-metod innan de väljer att göra 

undersökningsprocessen internt, externt eller använda sig av båda processerna. Detta ger 

då en bättre struktur för företagens informationshantering. Företagen kan då lättare 

erhålla den informationen som ursprungligen eftersöktes.  
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Vi skriver just nu vårt kandidatexamensarbete inom knowledge management och undersöker 
hur företag tar hand om den informationen de får om sina produkter genom 
enkätundersökningar. 

Vi skulle gärna vilja intervjua er under ett kort möte, max 60 min, där vi kan ställa lite frågor 
samt att ni besvarar formuläret nedan.  Dessa frågor kan vara helt anonyma om så önskas.  

Har ni några frågor om oss eller vårt arbete så får ni gärna kontakta oss på 070-XXX XX XX 
eller xxxxx@gmail.com. Detta gäller självklart även om ni skulle vilja läsa rapporten när den 
är klar.  

Hälsningar 
Niklas Östansjö och Lina Thunman 
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Frågor 
 

1. Använder ert företag sig av enkätundersökningar för att få synpunkter på 
produktkvalitet?  
 

2. Använder ert företag sig av enkätundersökningar för att få synpunkter på 
företagets service? 
 

3. Vilken kundmarknad har ni? Vilka gör ni marknadsundersökningar mot? 
 
4. Får ni kundfeedback på annat sätt än genom enkätundersökningar?  

 
5. Använder ni någon slags standardenkät och/eller enkätprogram? 

 
6. Finns det någon avdelning för hantering av kundernas feedback? 

 
7. För vem och hur presenteras resultatet? Presenteras det bara inom företaget 

eller får även kunderna ta del av resultaten?  
 

8. Får kunderna någon återkoppling när en förändring har skett på grund av 
enkäterna?  

 
9. Finns det någon som är ansvarig (”ansvarspost”) för att se till att resultatet 

presenteras? I så fall, vad är dess titel?  
 

10. Tas det hänsyn till att vissa kunder kanske inte tar undersökningen seriöst?  
 

11. Utvecklar företaget produkten ifrån de resultat man ser från undersökningar och 
i så fall hur stor del av utvecklingsarbetet sker från denna information?  
 

12. Känner du att det finns några nackdelar eller problem med era 
enkätundersökningar? 
 

13. Om företaget visar goda resultat inom försäljning, tas det då lika stor hänsyn till 
resultaten från enkätundersökningar? 
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Bilaga 2 – Andra utkastet på intervjufrågor 

Frågor 
 

1. Använder ert företag sig av marknadsundersökningar för att få synpunkter på 
produktkvalitet?  
 

2. Använder ert företag sig av marknadsundersökningar för att få synpunkter på 
företagets service? 
 

3. Vilken kundmarknad har ni? Vilka gör ni marknadsundersökningar mot? 
 
4. Får ni kundfeedback på annat sätt än genom marknadsundersökningar?  

 
5. Använder ni er av någon speciell standardmodell för utformningen av era 

marknadsundersökningar? 
 

6. Finns det någon avdelning för hantering av kundernas feedback? 
 

7. För vem och hur presenteras resultatet? Presenteras det bara inom företaget 
eller får även kunderna ta del av resultaten?  
 

8. Får kunderna någon återkoppling när en förändring har skett på grund av 
enkäterna?  

 
9. Finns det någon som är ansvarig (”ansvarspost”) för att se till att resultatet 

presenteras? I så fall, vad är dess titel?  
 

10. Tas det hänsyn till att vissa kunder kanske inte tar undersökningen seriöst?  
 

11. Utvecklar företaget produkten ifrån de resultat man ser från undersökningar och 
i så fall hur stor del av utvecklingsarbetet sker från denna information?  
 

12. Känner du att det finns några nackdelar eller problem med era 
marknadsundersökningar? 
 

13. Om företaget visar goda resultat inom försäljning, tas det då lika stor hänsyn till 
resultaten från marknadsundersökningar? 
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