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Abstract

An comparative study of the sales climate in the
Swedish occupational health services market

Camilla Abrahamsson, Philip Dubois och Erik Englund

This study was performed to examine how start-up 
companies can identify the best-suited sales strategy 
to succeed in the Swedish market regarding 
occupational healthcare. Similar concerns has been 
raised on a general level, where the aim is to identify 
sales strategies for start-up companies' in relation to 
various micro markets. The study was conducted by an 
empirical case study of a company, Onelab, which 
recently has entered the Swedish occupational health 
services market. Onelab offer a service that provides 
personalized health profiles as a complement of 
today’s occupational health services. The empirical 
findings are based on nine semi-structured interviews 
of strategically selected companies in the technology 
and consulting industries with high-performance and 
highly educated co-workers. Furthermore this is an 
attempt to study sales and customer satisfaction from 
a HR-representative perspective. This since the HR-
representative mainly is responsible for the company's 
occupational healthcare and the purchase of 
occupational health services. This paper culminates in 
a dynamic model that supports both start-ups and 
mature companies in the strategic decision making 
process. The model will determine strategic decision-
making by taking both customer’s complexity and 
organization size into account. The findings from this 
specific case provide direct advice to the reference 
company, Onelab, that support the fact that they 
should not abandon the B2C market as well as using 
an informal sales process where the sales person, with 
guidance from the bosses, is given space to pursue 
potential customers in the way he or she sees fit for the 
specific situation. This is a limited empirical study with 
nine participants. Therefore, further studies are 
required to develop a deeper knowledge about the 
relation between sales strategies and start-up 
performance. The model generated in this study should 
also be further investigated in different sectors if 
general conclusions are to be made.
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Sammanfattning!

Denna! studie! ämnar! till! att! beskriva! hur! startup4bolag! kan! identifiera! den! för4

säljningsstrategi!som!lämpar!sig!bäst!inom!företagshälsovårdsmarknaden!i!Sve4

rige.!!Dessa!utmaningar!har!sedan!lyfts!till!en!generell!nivå!där!syftet!är!att!iden4

tifiera! företags! försäljningsstrategier! i!relation!till!olika!mikromarknader.!Detta!

har!utförts!genom!en!fallstudie!av!företaget!Onelab,!som!med!sin!tjänst!är!ett!av!

de! första! företagen! på! den! svenska!marknaden! att! erbjuda! kunder! personliga!

hälsoprofiler,!som!ett!komplement!till!företagshälsovårdens!tjänster.!Den!empi4

riska!studien!bygger!på!nio!semistrukturerade!intervjuer!hos!strategiskt!utvalda!

företag! inom! teknik4! och! konsultbranscher,! med! högpresterande! och! välutbil4

dade!medarbetare.! Samtliga! respondenter! var!HR4personer,! som! i! någon! form!

ansvarade! för! företagets! företagshälsovård! och! inköp! av! företagshälsovårds4

tjänster.!Uppsatsen!mynnar!ut! i! en!dynamisk!modell! som!både! startup4företag!

och! etablerade! företag! kan! nyttja! för! att! anpassa! sin! försäljningsstrategi! bero4

ende!på!kunders!olika!komplexitet! och!organisationsstorlek.!Uppsatsen!ger!di4

rekta! råd! till! referensföretaget! Onelab! däribland! rekommendationen! att! inte!

överge!det!marknadssegment!som!de!ursprungligen!riktat!sig!mot,!konsument4

marknaden! (B2C)! samt! att! de! bör! använda! sig! av! en! informell! säljprocess! där!

säljaren,!med! guidning! av! cheferna,! lämnas! utrymme! att! själv! driva! processen!

som! han! eller! hon! finner! bäst! lämpad! för! situationen.! Då! denna! studie! är! re4

sursmässigt!begränsad!och!empiriska!fynd!enbart!insamlade!från!nio!responden4

ter!uppmanar!vi!till!fortsatta!studier.!Detta!främst!för!att!generera!en!fördjupad!

kunskap! gällande! sambandet! mellan! försäljningsstrategier! och! framgångsrika!

startup4bolag,!men!även!för!att!kunna!dra!generella!slutsatser,!verifiera!den!dy4

namiska!modellen! som!genererats! samt!undersöka!om!den!även!kan! tillämpas!

inom!fler!branscher.!

! !
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1! Inledning.

“Any%time%is%a%good%time%to%start%a%company.”%

–Ron%Conway,%Noted%Startup%Investor,%SV%Angel%

!

Framgångsrikt!entreprenörskap!och!lyckade!startup4bolag!är!viktiga!delar!av!en!

nations! ekonomiska! tillväxt! samt! är! ständigt! aktuella! ämnen! i! den! vardagliga!

samhällsdebatten.!Vilka!de!avgörande!faktorerna!för!att!uppnå!framgång!är!tycks!

dock!ännu! inte!vara! fastställt.!Ofta!uppmärksammas!entreprenören!som!driver!

och! organiserar! förverkligandet! av! affärsidén,! men! något! som! fått! alltmer! ut4

rymme!på!senare! tid!är!säljaren!betydelse,!vars!uppgift!är!att!kommersialisera!

idén!och!helt!enkelt!genera!ökad!försäljning!(Javalgi!et!al,!2014).!!

!

I!en!tid!präglad!av!entreprenörsanda!och!dynamiska!marknader!har!försäljning!

pekats! ut! som! en! avgörande! faktor! för! framgång.! Inom! business4to4business!

marknaden!(B2B)!agerar!ofta! företagets!säljare!som!den!kommunicerande! län4

ken!mellan!kunden,!företaget!och!omgivningen.!Inom!många!B2B4marknader!är!

säljaren!idag!företagets!ansikte!utåt!som!lyssnar,!förstår!och!förutspår!kundens!

behov!(Blocker!et!al,!2012).!Genom!att!analysera!och!skapa!förståelse!för!kunden!

genereras!viktig!information!som!sedan!kan!användas!av!företaget!som!konkur4

rensfördel!i!strävan!efter!framgång.!Kunskap!om!kunden,!marknaden!samt!stra4

tegier! för! att! uppnå! framgångsrik! försäljning! leder! oss! in! på! aktuellt! ämne! för!

denna!uppsats.!!

!

Onelab! är! ett! startup4bolag! som! grundades! sommaren! 2014! och! verkar! inom!

marknaden! för!hälsoundersökningar.!Deras! tjänst!går!ut!på!att!erbjuda!kunder!

analys!av!blodprover!samt!rekommendationer!för!kartläggning!av!personlig!häl4

sostatus.!På!detta!sätt!har!de!skapat!en!affärsidé!som!innebär!att!kunden!regel4

bundet!utför!ytterligare!blodprover!för!att!långsiktigt!mäta!vitala!parametrar!och!

personliga! förbättringar! eller! försämringar.! Via! sin! hemsida! erbjuder! Onelab!

kunden! olika! paketerbjudanden! med! anpassade! blodtester! för! exempelvis!!

!
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”hälsa”,!”kost”!och!”prestation”.!Resultaten!presenteras!sedan!i!en!personlig!gra4

fisk!hälsoprofil!och!når!kunden!via!e4post,!exempel!på!detta!kan!ses!!

i!Figur!1.!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

I!dagens!samhälle!där!fokus!på!prestation!är!ett!vanligt! inslag!kan!denna!tjänst!

anses!passa!perfekt.!Att! starta!upp!en!verksamhet!med! idén!att!maximera!väl4

mående!och!prestation!kan! tyckas! som!ett!vinnande!koncept.!Den!stora! frågan!

Onelab!redan!tidigt!identifierat!var!snarare!vem!som!potentiellt!skulle!kunna!ha!

mest!nytta!av!denna!tjänst?!

1.1!Problemformulering.
Inledningsvis!riktade!Onelab!sin!tjänst!endast!mot!privatpersoner!med!stort!in4

tresse! för! träning! och! hälsa.! På! denna! marknad,! det! vill! säga! business4to4

consumer!(B2C)!har!dock!företaget!hittills!inte!lyckats!generera!tillräckligt!med!

intäkter.! För! att! hålla! verksamheten! lönsam! har! nu! Onelab! därför!beslutat! att!

skifta! till! B2B4marknaden.! Enkelt! förklarat! siktar! Onelab! mot! större! volymer!

samt!en!tjänst!specifikt!riktad!mot!företagskunder.!

!

Ett!marknadssegment! som!Onelab! identifierat! som! intressant,! då! det! är! delvis!

lagstadgat,!är!marknaden!för!företagshälsovård!i!Sverige,!då!detta!skulle!kunna!

generera!stora!kvantiteter! samt!vara!värdeskapande! för!kunden.!Med! fokus!på!

främjande!och!förebyggande!hälsoinsatser,!har!Onelab!ambitionen!att!komplet4

tera!den!företagshälsovård!som!företag!idag!finns!på!marknaden.!I!samband!med!

denna!övergång,!från!B2C!till!B2B,!har!ett!flertal!nya!utmaningar!identifierats.!!

!

Figur. 1.. Schematisk. bild. av.

en.grafisk.hälsoprofil. 
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En!av!dessa!utmaningar!är!de!skilda!förhållandena!som!existerar!på!dessa!olika!

marknader,!då!konsumentmarknaden!skiljer!sig!avsevärt!från!B2B4marknaden!i!

flera!avseenden.!Till!skillnad!från!privatpersoner!har!det!köpande!företaget!ofta!

en!inköpsavdelning!alternativt!en!ansvarig!inköpare,!som!både!besitter!stor!kun4

skap!om!produkten/tjänsten!samt!om!det!säljande! företaget.!Den!ansvariga! in4

köparen!måste! ta!hänsyn! till! företagets!policys!gällande! friskvård,!medarbetar4

nas!behov!samt,!inte!minst,!inköpsbudget!fastställd!av!ledningen.!Troligt!är!dock!

att! varken! inköparen! eller! ledningen! är! slutliga! användare! av! produk4

ten/tjänsten!som!införskaffats,!till!skillnad!från!B2C4försäljning.!

!

För!att!möta!dessa!utmaningar!är!Onelab! i!behov!av!kunskap!gällande!kunder,!

marknaden! samt! försäljning.! Onelab! har! själva! identifierat! försäljning! som! det!

främsta! fokusområdet.!Men! frågan!om! "vem"! försäljningen! ska! riktas!mot,! och!

varför,!samt!vilken!marknad!företaget!bör!rikta!in!sig!på,!har!företaget!inte!ana4

lyserat.!

!

Det!här!examensarbetet!har!sin!bakgrund!i!ett!utredningsuppdrag!som!företaget!

Onelab,!under!våren!2015!önskade! få!hjälp!med,! i!och!med!att!deras! tjänst!an4

passades!mot! kunder! på!B2B4marknaden.! För! att! skapa! en! gemensam!målbild!

för! uppdraget,! inleddes! arbetet!med! en!mindre! förstudie.! Resultatet! av! denna!

förstudie! presenterades! sedermera! för! uppdragsgivaren,!med! främsta! syfte! att!

synkronisera! våra! respektive! bilder! av! marknaden.! I! ett! tidigt! skede! pekades!

relevanta!kundtyper!ut!som!exempelvis!företag!inom!teknikintensiva!branscher!

med!högpresterande!medarbetare!där!stressade!situationer!kan!vara!ett!vanligt!

förekommande!inslag.!

!

Med! fokus! på! hälsofrämjande! och! förebyggande! åtgärder,! både! ledningsstrate4

giskt!samt!genom!främjande!av!de!anställdas!välbefinnande!kan!Onelabs! tjänst!

anses! passa! väl! in! på! marknaden! för! företagshälsovård.! Den! lagtext! som! idag!

reglerar!företagshälsovård!i!Sverige!finns!i!arbetsmiljölagen!och!enligt!denna!lag!

definieras!företagshälsovård!som: 

%
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“En%oberoende%expertresurs% inom%områdena%arbetsmiljö%och% rehabilitering.%FöreH

tagshälsovården%skall%särskilt%arbeta%för%att% förebygga%och%undanröja%hälsorisker%

på%arbetsplatser%samt%ha%kompetens%att% identifiera%och%beskriva%sambanden%melH

lan%arbetsmiljö,%organisation,%produktivitet%och%hälsa.” 

(Arbetsmiljölagen%3%kap.%2c%§%2%st).%

%

I!och!med!att!företagshälsovårdens!arbetssätt!är!reglerat!enligt!lag!är!det!lätt!att!

förväxla!detta!med!att!det!är!obligatoriskt!att!erbjuda!företagshälsovård!till!sina!

anställda.!Vilket! i!praktiken!skulle!kunna! innebära!en!mycket! lönsam!marknad!

för!Onelab.!Detta!bör!dock!klargöras:!Arbetsgivaren!ska! svara! för!att!den! före4

tagshälsovård!som!arbetsförhållandena!kräver!finns!att!tillgå!(Arbetsmiljölagen!

3!kap.!2c!§!1st).! 

!

Detta!innebär!att!företagshälsovården!idag!är!anpassad!efter!kundens!behov!och!

ansvaret! att! köpa! in! samt! avtala! om! tjänster! från! företagshälsan! ligger! helt! på!

arbetsgivaren! (Arbetsmiljöverket,! 2015).! Detta! betyder! att! företag! verksamma!

inom! företagshälsovårdsbranschen! måste! ta! hänsyn! till! arbetsgivarens! behov,!

samtidig!som!hänsyn!även!måste!tas!till!slutanvändarna.!Då!nyttan!med!Onelabs!

tjänst!både!skulle!kunna!gagna!ledningen!på!en!strategisk!nivå!genom!en!över4

sikts! vy! över! de! anställdas! hälsotillstånd,! samtidigt! som!medarbetarna! gynnas!

genom! personliga! hälsoinsikter,! skulle! detta! kunna! innebär! en! utmaning! för!

Onelab!att!paketera!och! sälja! in! sin! tjänst!på!ett! lämpligt! vis.!Att! sälja! en! före4

tagshälsovårdstjänst! mot! den! här! marknaden! reser! frågor! kring! vilka! aktörer!

som!är!med!och!beslutar!vid!inköp!av!den!typen!av!tjänst.!!

!

Baserat!på!diskussionen!gällande!framtidens!digitala!hälso4!och!sjukvård,!eHäl4

san,!samt!händelser!i!branschen,!tyder!detta!på!att!Onelabs!tjänst!ligger!i!tiden.!

Trots!att!marknaden!för!eHälso4lösningar!ännu!är!i!uppstartsfasen,!kan!ett!tyd4

ligt!mönster!att!marknaden!är!på!uppgång!urskiljas!(Swedish!ICT,!2014).!Denna!

uppgång! skulle! kunna!bädda! för!möjligheter,!men!hur! ska!Onelab,! som!aktör! i!

denna! marknad,! agera! med! de! specifika! förhållanden! som! råder! inom! denna!

fortväxande!bransch?!

!
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Då!resultaten!från!Onelabs!hälsoundersökningar!presenteras!individanpassat!via!

e4post,!skulle!tjänsten!kunna!kvalificeras!inom!ramen!för!eHälsa,!då!eHälsa!defi4

nieras! som:! Elektronisk% hälsa,% vilket% avser% hälsovård% som% stöds% av% och% fungerar%

genom% elektroniska% processer% samt% elektronisk% kommunikation% (Eysenbach,!

2001).!En!naturlig!följdfråga!blir!därför:!Kan!Onelab!klassificera!sin!tjänst!inom!

eHälsobranschen!och!kommer!dem!i!så!fall!kunna!dra!nytta!av!detta?!!

!

Sammantaget! innebär! ett! skifte! fokus! från! B2C! till! B2B! att! kunskap! gällande!

kunder,! marknader! samt! försäljning! efterfrågas.! Detta! reser! samtidigt! frågor!

kring!hur!företagshälsovårdsvårdsmarknaden!är!organiserad,!vilka!försäljnings4

strategier!som!är!bäst!lämpade!gentemot!potentiella!kunder!samt!vilka!besluts4

vägar!det!finns!att!ta!hänsyn!till.!Det!konkreta!uppdrag!som!det!här!examensar4

betet! tar! sin! utgångspunkt! i! var! därför! formulerat! som! två! olika! delstudier:!

!

•! En!studie!av!den!svenska!marknaden!för!företagshälsovård,!med!fokus!på!

blodprover!och!hälsokontroller.!
 

•! En!analys!av!vilka!försäljningsstrategier!som!lämpar!sig!bäst!för!Onelabs!

erbjudande!och!tjänst. 

1.1.1! Syfte.
Med! utgångspunkt! i! det! konkreta! utredningsuppdrag! som! nämnts! ovan,! söker!

den!här!studien!öka!förståelsen!för!hur!små!nystartade!hälso4orienterade!bolag!

kan!och!bör!närma!sig! företagshälsovårdsmarknaden.!Närmare!bestämt!är! syf4

tet:!

!

Att% undersöka% hur% ett% startupHbolag% kan% identifiera% den% försäljningsstrategi% som%

lämpar%sig%bäst%inom%företagshälsovårdsmarknanden.!

%

För!att!nå!detta!syfte,!söker!studien!behandla!följande!frågeställningar: 

!

•! Vad!efterfrågas!på!företagshälsovårdmarknaden!idag? 
 

•! Hur!skiljer!sig!förutsättningarna!för!försäljning!av!hälsovårdsfrämjande!
tjänster/produkter!beroende!på!kundstorlek!och!komplexitet?!
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•! Hur!ser!inköpssituationen!ut!gällande!företagshälsovårdstjänster? 
!

Fokus! ligger! på! att! skapa! förståelse! för! kunden,! företagshälsovårdsmarknaden!

samt! vilken! försäljningsstrategi! som! lämpar! sig! bäst! för! att! penetrera! detta!

marknadssegment.!Dessa!argument!kommer!ta!sin!grund!i!den!idag!tillgängliga!

litteraturen! där! ofta! försäljning! och! marknadsföring! behandlas! under! samma!

område.!Genom!att!konkretisera!våra!empiriska!fynd!samt!tolka!dessa!med!hjälp!

av! tillgänglig! litteratur!kommer!denna!rapport!bidra! till!nya!perspektiv!på! för4

säljningstrategi!inom!B2B4marknaden.!

1.2!Avgränsningar.
Inledningsvis! diskuteras! ett! generellt! perspektiv! gällande! hur! startup4bolag!

inom! B2B4marknaden! ska! generera! framgång! och! intäkter,! detta! avgränsades!

under!uppdragets! gång! till:!att%specifikt%undersöka%B2BHmarknaden%för%företagsH

hälsovård%i%Sverige.%Vidare%avgränsas%teorierna%mot%försäljning%och%främst%försäljH

ning%inom%B2B.%%

%

Data! från! den! empiriska! studien! samlades! främst! in! från! representanter! verk4

samma!inom!HR4avdelningar!på!stora!företag,!som!uppfyllde!följande!kriterier:!
!

•! högutbildade!och!högpresterande!tjänstemän 

•! konsulter 

•! tekniska!branscher! 

!

Empirin! är! utöver! detta! även! geografiskt! avgränsat! till! regionen! Stockholm4

Uppsala,! detta! då! flertalet! företag! inom! urvalsgruppen! har! huvudkontor! inom!

denna! region.! Då! projektets! resurser! varit! begränsade! har!även! detta! varit! en!

avgörande!faktor!med!avseende!på!det!geografiska!avståndet.!

!!

Under!rubriken!syfte!diskuteras!en!analys!av!den!svenska!marknaden! för! före4

tagshälsovård!detta!är!något!vi!vill!klargöra.!Vidare!omfattar!uppdraget! inte!en!

konkret!marknadsanalys,!utan! snarare!en! studie!av!de! förhållanden!som!råder!

inom!valda!marknadssegment!gällande!företagshälsovård. 
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2! Metod.

Följande% kapitel% presenterar% och% diskuterar% de% metodologiska% val% som% gjorts% i%

samband%med% studiens% genomförande.%Metodkapitlet% ämnar% till% att% redogöra% för%

begrepp% och% metoder% som% vi% anser% vara% avgörande% för% att% förstå% studiens% uppH

byggnad%och%vägen%fram%till%målet.. 

2.1!Forskningsansats.
Enligt!Bryman!&!Bell!(2005)!förekommer!två!uppfattningar!om!relationen!mel4

lan! teori! och! empiri,! nämligen! deduktiv! och! induktiv.!Med! en! deduktiv! ansats!

menas!att! forskaren!utifrån!teori!skapar!hypoteser!och! idéer!som!sedan!grans4

kas! empiriskt.! En! induktiv! ansats! innebär! det! motsatta,! alltså! att! empirin! an4

vänds!för!att!generera!teori.!

!

Den!deduktiva!ansatsen!anses!mestadels!vara!den!vanligaste!uppfattningen!mel4

lan!teori!och!empiri!och!kopplas!ofta!ihop!med!den!kvalitativa!strategin.!(Olsson!

&!Sörensen,!2011).!I!praktiken!innebär!det!ofta!att!utifrån!befintliga!teorier!här4

leder!och!skapar!en!eller!flera!hypoteser.!Dessa!accepteras!alternativt!förkastas!

sedan!efter!analys!mot!verkligheten!genom!empirisk!informationsinhämtning.!

!

Den!induktiva!ansatsen!innebär!istället!att,!baserat!på!empiriska!observationer,!

försöker! beskriva!hur!någonting! ser! ut! och!därmed!bidrar! till! ny! teoribildning!

(Eriksson!&!Kovalainen,!2008).!Forskare!som!vanligtvis!arbetar!och!använder!sig!

av!kvalitativa!angreppsätt!använder!sig!ofta!av!induktivt!resonemang.!Detta!kan!i!

praktiken! innebära! att! utifrån! ett! urval! av! respondenter! drar! slutsatser! kring!

egenskaper!hos!hela!populationen.!Viktigt!att!uppmärksamma!är!att!en!slutsats!

som!dragits!ur!induktivt!resonemang!inte!kan!anses!bevisa:!slutsatsen!kan!end4

ast!vara!mer!eller!mindre!sannolik,!men!det!finns!alltid!en!viss!möjlighet!att!slut4

satsen! motbevisas! (Bryman! &! Bell,! 2005).! Denna! osäkerhet! brukar! beskrivas!

med!hjälp!av!begreppen!reliabilitet!respektive!validitet.!!

!
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2.1.1! Val.av.forskningsansats 

Då!respektive!ansats!mynnar!ut!i!kunskap!av!olika!karaktärer,!kommer!detta!val!

vara!avgörande!för!att!besvara!studiens!syfte!och!mål.!Eftersom!vi!vill!skapa!för4

ståelse! samt!undersöka!hur!det! specifika! fallet!Onelab!på! bästa! sätt! kan!pene4

trera!en!marknad!samt!identifiera!den!försäljningsstrategi!som!lämpar!sig!bäst,!

så!har!en!induktiv!ansats!valts.!Vi!har!dock!baserat!avgränsningar!och!urval!på!

förkunskaper!vi!inhämtat!från!tidigare!genomförd!förstudie,!vilket!skulle!kunna!

ligga!till!grund!för!ett!delvis!deduktiv!resonemang.!

!

Vi!har!utgått!ifrån!litterära!verk!samt!intervjuer!för!att!sedan!söka!stöd!i!teorin.!

Detta!för!att!beskriva!och!tolka!fallet!samt!de!specifika!förutsättningar!som!råder!

och!därmed!bidra!till!ny!teoribildning.!Detta!medför!att!processen!kan!anses!ite4

rativ! då! ett! induktivt! och! deduktivt! tillvägagångssätt! till! viss! del! samexiste4

rar.!!Som!tidigare!nämnt!kan!en!slutsats!som!dras!från!induktivt!resonemang!inte!

anses!bevisat!och!detta!är!något!vi!ställer!oss!ödmjuka!inför. 

2.2!Forskningsstrategi.
Inom!metodologiområdet!görs!vanligtvis!åtskillnad!mellan!kvantitativ!och!kvali4

tativ!analys!(Bryman!&!Bell,!2005).!Detta!är!två!angreppssätt!där!valet!är!avgö4

rande!baserat!på!den!typ!av!frågeställning!som!valts!att!studeras.!!Bryman!&!Bell!

(2005)!hävdar!att!skillnaderna!mellan!de!två!angreppssätten!är!tydliga!men!det!

finns!även!de!forskare!som!hävdar!att!olikheterna!är!små!och!nästintill!obetyd4

liga.!Detta!skulle!kunna!förklaras!genom!att!det!inte!rör!sig!om!två!väldefinierade!

alternativ!utan! snarare! tvärtom:!det! förekommer!kombinationer! av!kvantitativ!

och!kvalitativ!analys!och!framför!allt!existerar!stora!variationer!inom!det!två!an4

greppssätten!(ibid).!

!

Kvantitativa! undersökningsmetoder! innefattar! ofta! siffror! och! statistisk! analys!

av!ett!stort!antal!undersökningsenheter.!Detta!skiljer!sig!mot!kvalitativa!under4

sökningsmetoder!som!istället!behandlar!ord!och!intresserar!sig!för!meningar!och!

innebörder! snarare! än! statistiska! verifierbara! samband! (Alvehus,! 2013).! Inom!

kvantitativ!forskning!används!ofta!enkäter!som!undersökningsmetod.!Detta!görs!

för! att! kunna! få! en! så! representativ! undersökning! som!möjligt,! för! att! senare!
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kunna!dra!generella!slutsatser!om!en!hel!population!(Bryman!&!Bell,!2005).!En!

kvantitativ!studie!innebär!att!större!vikt!fästs!vid!genomsnittsvärden!och!statist4

iska!mått,!istället!för!hur!individuella!undersökningsenhet!uppför!sig.!!I!kvalitativ!

forskning!utförs!däremot!ofta! ett!mindre! antal! intervjuer! eller!undersökningar!

genom!observationer.!Detta!görs!för!att!få!djupare!förståelse!för!de!sammanhang!

som!studerats!(ibid).!

2.2.1! Val.av.forskningsstrategi 
Då!denna!studie!ämnar!skapa!djupare!förståelse!om!ett!specifikt!fall,!anser!vi!att!

ett!kvalitativt!angreppssätt!är!lämpligt.!Detta!eftersom!denna!studie!har!ett!icke4 

kvantifierbart!syfte:!

!

H%Att%undersöka%hur%ett%startupHbolag%kan%identifiera%den%försäljningsstrategi%som%

lämpar%sig%bäst%inom%företagshälsovårdsmarknanden.%

%

Semistrukturerade! intervjuer! valdes! som! en!metod,! då! vi! ansåg! detta! tillväga4

gångsätt! vara! bäst! lämpat! för! att! lyfta! fram! uppfattningar! och! åsikter! hos! re4

spondenterna.! Hur! urvalet! av! respondenter! genomfördes! kommer! diskuteras!

närmare!i!avsnitt!2.4.3!Urval!av!respondenter.!En!initial!idé!vi!hade!var!att!även!

ha! ett! kvantitativt! inslag! i! form! av! enkäter! för! att! undersöka! slutanvändarnas!

uppfattning! av! Onelabs! tjänst.! Detta! inslag! var! tyvärr! tvunget! att! uteslutas! på!

grund!av!att!uppdragsgivaren!redan!hade!anlitat!en!konsult!till!detta.!Denna!en4

kätundersökning!var!främst!tänkt!som!ett!komplement!för!att!skapa!en!djupare!

förståelse!för!Onelabs!tjänst!ur!ett!bredare!perspektiv!och!inte!för!att!kunna!dra!

generella!slutsatser!gällande!en!större!population. 

2.3!Forskningsdesign.
Att!välja!forskningsansats!och!strategi!är!trots!allt! inte!tillräckligt! för!att!kunna!

uppnå!studiens!syfte!och!mål.!Ställning!måste!även!tas!till! forskningsdesign!för!

att!avgöra!hur!studien!konkret!ska!utföras!samt!hur!insamlad!data!ska!analysera!

(Bryman! &! Bell,! 2005).! Forskningsdesign! och! forskningsmetoder! kan! ibland!

tyckas!stå!för!samma!sak,!vilket!gör!det!vanligt!förekommande!att!dessa!två!be4

grepp! blandas! ihop! (ibid).! Bryman!&! Bell! (2005)! lyfter! fram! fem! olika! vanligt!
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förekommande!former!av!forskningsdesign:!experiment,!surveystudier,! longitu4

dinella!undersökningar,!fallstudier!och!komparativa!undersökningar.!

Ofta!används!en!eller!flera!metoder!såsom!intervjuer,!observationer!och!enkäter!

inom!en!studie.!Där!avgör!designen!hur!metoden!alternativt!metoderna!konkret!

ska! tillämpas! för! att! uppnå! studiens! syfte.! Att! använda! flera! metoder! rekom4

menderas! främst! inom! kvalitativa! studier! (Yin,! 2007).! !Enligt! Yin! (2007)! kan!

flera!metoder! inom! exempelvis! en! fallstudie! ge! en! bredare! kartläggning.!Detta!

framför! allt! genom!att! studera! hur! dessa!metoder! stödjer! varandra,! vilket! kan!

öka!studiens!trovärdighet.!!

2.3.1! Val.av.forskningsdesign.
Inom!denna!undersökning! kan! fallstudie! anses! vara! den! forskningsdesign! som!

lämpar! sig!bäst! för! att!uppnå! studiens! syfte!och!mål.!Definitionen!av! fallstudie!

kan!anses!vara!aningen!kontroversiell!(Bryman!&!Bell,!2005!).!Därför!anser!vi!att!

vår!tolkning!av!begreppet!bör!klargöras.!

!

Enligt!Yin!(2007)!avser!en!fallstudie!beskriva!“en%empirisk%undersökning%som%utH

reder% ett% samtida% fenomen% i% dess% faktiska% omgivning”.! En! fallstudie! anses! även!

förekomma!i!gränslandet!mellan!fenomen!och!dess!omgivning!och!avser!snarare!

studera! ett! begränsat! system.! Detta! begränsade! system! ska! enligt! Yin! (2007)!

studeras!med!hjälp!av!flertalet!metoder!för!bästa!resultat.!

!

Vi!väljer!att! tolka!begreppet! fallstudie!som!en!design!där!ett! fenomen!studeras!

noggrant! i!en!specifik!omgivning.!Detta!kan!även! innebära!att! flera!objekt!med!

vissa! gemensamma!karakteristiska! studeras.!Detta! för! att! få! djupare! förståelse!

samt!en!helhetsbild!av!det!system!startup4bolaget!Onelab!idag!befinner!sig!inom.!

2.3.2! Definition.av.fallet 
Fallet! i!den!här!studien!är!baserat!på!Onelab!och!den!tjänst!som!detta!startup4!

bolag! idag! erbjuder! marknaden! för! företagshälsovård! i! Sverige.! Generellt! kan!

fallet! definieras! som!möjligheten! som! ett! startup4bolag! har! att! identifiera! den!

strategi!som!lämpar!sig!bäst!inom!en!specifik!marknad.%Inom!ramen!för!dessa!fall!

har! ett! flertal! företeelser! studerats.! Exempel! på! detta! är! företagshälsovårds4!
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marknaden! idag,! aktivt! användande! av! företagshälsovårdstjänster! samt! upp4

handling!och!inköp!av!företagshälsovårdstjänster.!

2.4! Insamlingsmetod.
Beroende!på!en!studies!mål!och!syfte!kan!insamlingsmetoden!av!data!se!olika!ut.!

I! denna! studie! använder! vi! oss! av! både!primärdata! och! sekundärdata.! Primär4

data! definieras! som! information! vi! själva! samlat! in! genom! vedertagna! datain4

samlingsmetoder!exempelvis;!intervjuer!vilket!kommer!förklaras!närmare!nedan!

(Olsson!&!Sörensen,!2007).!Sekundärdata!innebär!däremot!information!som!re4

dan!har!samlats!in!av!andra!forskare,!exempelvis!vetenskapliga!artiklar,!böcker!

samt!registerdata.!!

2.4.1! Primärdata 

Intervju! är! enligt!Alvehus! (2013)! ett! effektivt! redskap!och!metod! som!kan! an4

vändas!för!att!ta!reda!på!människors!tankar,!känslor!och!handlade!i!olika!situat4

ioner.! I! en! intervju! kan! forskaren! interagera!med! sina! respondenter! och!på! så!

sätt!få!reda!på!hur!olika!personer!ser!på!fenomen!och!händelseförlopp!vilket!se4

dan!kan!användas!som!källa! till! vidare! information! (Alvehus,!2013).!Viktigt!att!

peka!ut!är!att!intervju!inte!kan!räknas!till!en!enda!metod!och!därför!anser!vi!det!

relevant!att!klargöra!detta!närmare.!Alvehus!(2013)!diskuterar!huruvida!direkt!

interaktion!mellan!intervjuare!och!respondenten!är!det!som!definierar!en!inter4

vju.!Vi!väljer!därför!att! i!denna!studie!definiera! intervju!som!direkt! interaktion!

mellan! intervjuare! och! respondent.! I! denna! studie! har! samtliga! intervjuer! ge4

nomförts!via!fysiska!möten!mellan!respondenten!och!oss.!

!

Gällande!genomförande!av! intervjuer!argumenterar!Alvehus!(2013)! framförallt!

att! tre! vedertagna! strukturer! existerar:! strukturerad,% semistrukturerad% och%

ostrukturerad%intervju.!Av!dessa!räknas!semistrukturerad!och!ostrukturerad! till!

intervjuer! som! förekommer! i! samband! med! kvalitativ! forskning,! varav! semi4

strukturerad!anses!vara!den!vanligaste!(Alvehus,!2013;!Bryman!&!Bell,!2005).!En!

semistrukturerad! intervju! innebär! att! intervjuaren! följer! en! på! förhand! förbe4

redd! intervjuguide!bestående!av!ett! fåtal!öppna! frågor!alternativt! teman.!Detta!

för!att!respondenten!ska!ha!möjlighet!att!påverka! intervjuns! innehåll!samtidigt!

som! intervjuaren! ges!möjlighet! att! arbeta! aktivt!med! följdfrågor.! Efter! genom4
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förd! intervju!har! transkribering!utförts,! detta! för! att!det! är! intressant! att!både!

observera! vad% intervjupersonen! säger% och! hur! de! säger! det! (Bryman! &! Bell,!

2005).!!

!

Vi!har!vid!vår!empiriska!studie!valt!att!använda!oss!av!kvalitativa!semistrukture4

rade! intervjuer.!En! intervjuguide!har!utformats!och!strukturerats!utefter! tema4

områden! såsom;! friskvård%och%företagshälsovård,%aktivt%användande%av%företagsH

hälsovårdstjänster%idag%samt% inköpssituationen.%Intervjuerna! har! spelats! in!med!

hjälp!av!en!surfplatta!i!det!fall!där!respondenten!godkänt!detta.!Intervjutillfällets!

tid!och!plats!har!respondenten!själv!fått!avgöra!och!intervjutiden!har!avgränsats!

till!cirka!en!timme.!

2.4.2! Sekundärdata.–.val.av.litterära.källor.
Traditionell! litteraturgenomgång! tenderar! att! sakna! grundlighet! och! beskrivs!

ofta!som!något!slumpartad!vilket!kan!ge!upphov!till!en!viss!bias!(Bryman!&!Bell,!

2005).!Den!litteratur!vi!valt!att!studera!går!att!kategorisera!inom!fyra!områden:!

kunder,!marknader,!strategi!och!försäljning.!Detta!då!vi!anser!att!dessa!områden!

relaterar! till! varandra!och!kan!kopplas! samman! i!modeller!och! teorier.!Genom!

modeller! som! identifierar! kundbehov,! kundnytta! samt! prioritering! av! kunder!

byggs! sedan!en!övergång! till! att! identifiera!och!bedöma!marknader! som!sedan!

mynnar!ut!i!strategier!relaterade!till!försäljning.!Detta!för!att!på!bästa!sätt!utgöra!

den!grund!som!tillsammans!med!empirin!ska!besvara!syftesformuleringen.!

!

Gällande!val!av!litteratur!har!vi!uppmärksammat!de!begränsade!utbud!som!finns!

inom!områden! relaterade! till! försäljning.!Detta! har! lett! till! att! information! och!

fakta! även! sökts! från! mera! populärvetenskapliga! tidskrifter! som! exempel4

vis!Harvard%Business%Review.%

2.4.3! Urval.av.respondenter..
Enligt!Bryman!&!Bell! (2005)!är!ett%målinriktat%urval!den!urvalsteknik!som!ofta!

diskuteras!och!rekommenderas!i!samband!med!kvalitativ!forskning!som!grundar!

sig!på!intervjuer.!Med!målinriktat!urval!menas!den!typ!av!teknik!som!i!grunden!

är! strategiskt! lagd! (Bryman! &! Bell,! 2005).! Denna! typ! av! urval! omnämns! som!
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strategiskt%urval%enligt!Alvehus!(2013),!men!innebörden!är!den!samma!då!urva4

let!har!utformats!specifikt!utifrån!de!undersökningsfrågor!som!ställts.!

!

Vi!har!valt!att!avgränsa!vårt!urval!strategiskt!och!detta!främst!baserat!på!att!vi!

vill! kunna!dra! slutsatser! från! ett! så! relevant! urval! som!möjligt! för! att! uppfylla!

studiens! syfte.! Genom! att! definiera! och! utforma! ett! strategiskt! urval! kan! vi!

närma!oss!de!delar!av!studien!som!vi!redan!på! förhand!kan!anta!vara!mest! in4

tressanta.! Detta! kan! leda! till! en! ökad! helhetsförståelse! samt!möjlighet! till!mer!

generella!slutsatser!utifrån!en!relativt!begränsad!urvalsgrupp.!

!

De!personer! som!är! ansvariga! för!Human%Resources! (HR)!har! identifierats! som!

särskilt! intressanta!objekt! för! intervju.!Detta!då!dessa!personer!kan!antas!vara!

delaktiga!alternativt!slutgiltiga!beslutsfattare!i!upphandlingsfrågor!i!avseende!av!

företagshälsovård.!Valet!att!avgränsa!studien!mot!specifika!branscher!såsom;!IT,!

teknik,!medicinsktekniskt!samt!juridik!är!främst!baserat!på!vår!förstudie.!Urvalet!

av! branscher!har! även! avgränsats! i! samråd!med!vår! uppdragsgivare,! som! tidi4

gare! har! observerat! liknande! tendenser.! En! gemensam! nämnare! för! dessa!

branscher!är!högutbildade!människor!vars!frånvaro!är!direkt!kopplade!till!bety4

dande!intäktsbortfall.!

!

Ett! uppmärksammat!problem!enligt!Bryman!&!Bell! (2005)! är! svårigheten! i! att!

försöka! specificera! en! godtagbar! urvalsstorlek.! Även! om!målinriktade! urval! är!

fokus! i! kvalitativ! forskning,! existerar! trots! allt!miniminivåer! gällande! antal! ut4

förda!intervjuer!som!accepteras!(Bryman!&!Bell,!2005).!!Då!denna!studie!var!re4

sursmässigt! begränsad! utfördes! totalt! nio! intervjuer! med! personer! relevanta!

inom!det!tidigare!diskuterade!urvalet.!

2.5!Forskningskvalitet.
För!att!kunna!bedöma!forskningskvalitet!i!diskussioner!gällande!studiers!tillför4

litlighet!är! två!kriterier!viktiga:!reliabilitet!och!validitet! (Bryman!&!Bell,!2005).!

Reliabilitet!redogör!för!huruvida!forskningsresultatet!är!upprepningsbart!medan!

validitet!beskriver!om! forskarna!undersöker!det!de! faktiskt!vill!undersöka! (Al4

vehus,!2013).!!Dessa!begrepp!är!dock!omdiskuterade!och!dess!relevans!är!ifråga4
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satta!inom!kvalitativ!forskning!(Bryman!&!Bell,!2005).!Exempelvis!kan!kravet!på!

reliabilitet!anses!missvisande!då!den!kvalitativa! forskningen! förutsätter!att!det!

trots!allt!är!upp!till!forskaren!att!beskriva!verkligheten.!(Alvehus,!2013).!Istället!

har! fyra! alternativa! tillförlitlighetsbegrepp! formulerats! av! Lincoln! och! Guba!

(1985)! som!anses!vara!bättre! lämpade! för!kvalitativa! studier.!Dessa! är! trovär4

dighet,! överförbarhet,!pålitlighet! samt!möjlighet! att! styrka!och!konfirmera.!För!

att!erhålla!så!hög!forskningskvalitet!på!uppsatsen!har!hänsyn!tagits!till!alla!dessa!

fyra!tillförlitlighetsbegrepp.!

!

Gällande!trovärdighet!har!hänsyn!tagits!till!det!regler!som!finns!att!tillgå!för!ve4

tenskapliga!studier!enligt!Bryman!&!Bell!(2005)!Respondenterna!har!exempelvis!

givits!möjlighet!att!ta!del!av!studien!för!att!kontrollera!sin!medverkan.!Detta!är!

helt!i!linje!med!vad!Bryman!&!Bell!(2005)!kallar!för!respondentvalidering.!

!

Gällande!pålitlighet! har!hänsyn! tagits! till! att!dokumentera! samt! referera! till! all!

insamlingsdata.! Detta! utförs! framförallt! för! att! korrekt! granskning! ska! kunna!

genomföras! i! efterhand.! !Då! intervju! som!metod! inte! ger! identiskt! resultat! vid!

upprepning,!läggs!därav!stor!vikt!vid!dokumentering.!Samtliga!intervjuer!spelas!

in,!transkriberas!och!sammanfattas!innan!vidare!analys. 

!

Som! tidigare!nämnts!har! vi! valt! att! avgränsa!denna! studie! till! potentiella!B2B4

kunder! på! företagshälsovårdmarkanden! i! Sverige.! Att! penetrera! marknaden!

inom! företagshälsovård! är! det! som! är! relevant! i! detta! specifika! fall! (Onelab).!

Startup4bolag!som!står! inför!en!liknande!situation!skulle!kunna!använda!denna!

studies!design!som!vägledning!även!inom!andra!branscher. 

2.6!MetodH.och.källkritik.
En! fråga! relaterad! till! föregående! rubrik! forskningskvalitet! har! väckt! ett! antal!

tankar!där!bland!annat!studiens!upplägg!har!diskuterats.!Vi!anser!att!detta!tillvä4

gagångsätt!passa!väl! in!då!syftet! ska!besvaras!genom!att! skapa! förståelse!samt!

identifiera!ett!resultat!utifrån!empiriska!observationer.!Vi!upplever!intervju!som!

en!lämplig!metod!för!detta!men!ställer!oss!samtidigt!skeptiska!på!grund!av!vår!

bristfälliga!erfarenhet!som!skulle!kunna!leda!till!missvisande!resultat.!Ett!exem4
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pel!är!den!subjektivitet!denna!metod!kan!ge!upphov!till!i!form!av!ledande!frågor!

och! förutfattade! meningar.! Valet! att! främst! kontakta! och! intervjua! personer!

verksamma! inom!HR! kan! ge! upphov! till! en! aningen! riktad! uppfattning.! Ett! in4

tressant!inslag!hade!möjligen!varit!att!intervjua!personer!verksamma!inom!mera!

ledningsstrategiska!enheter! för!att! få!ett!bredare!perspektiv.!Hade!vi! inte!varit!

begränsad! i! tid!hade!antalet! intervjuer!utökats! samt! intervjuer!med!personer! i!

ledande!positioner!hade!utförts.!Detta! för! att! gräva!djupare! samt!kompletterat!

observationer!vi!sett!inom!denna!studie.!Ett!planerat!inslag!var!som!tidigare!dis4

kuterat!att!utföra!enkätundersökningar!bland!slutanvändarna.!Vi!anser!att!detta!

både!hade!varit!intressant!och!värdeskapande!för!att!generera!en!korrekt!bild!av!

slutanvändarens! uppfattning.! Detta! för! att! ge! en! bättre! förståelse! för! Onelabs!

tjänst!men!framför!allt!för!att!identifiera!ytterligare!säljargument!för!tjänsten.!

2.7!Etiska.hänsynstaganden.
I! genomförandet! av! en! studie! uppkommer! ofta! etiska! frågor.!Dessa! frågor! kan!

sakna!direkta!svar!då!lösningar!på!etiska!problem!varken!är!lätta!eller!ibland!ens!

möjliga!(Bryman!&!Bell,!2005).!Det!som!kan!tyckas!viktigt!i!den!etiska!debatten!

är!trots!allt!att!en!medvetenhet!om!de!etiska!principer!som!är!aktuella!och!vilken!

roll! etiska! överväganden! spelar! inom! forskning! (ibid).! Något! Bryman! &! Bell!

(2005)!pekar!ut! som!grundläggande!gällande!dessa! frågor!är! följande!punkter:!

frivillighet,%integritet,%konfidentialitet%och%anonymitet.!

!

I!denna!studie!ges!information!skriftligen!ut!via!e4post,!där!syftet!samt!det!aktu4

ella!momentet! (intervjun)! beskrivs! detaljerat.! Utöver! detta! framgår! det! tydligt!

att!deltagandet!är!frivilligt!och!att!respondenten!har!rätt!att!avbryta!sin!medver4

kan! när! som!helst! om! så! önskas.! Detta! helt! i! enlighet!med! informationskravet!

som!Bryman!&!Bell!(2005)!pekar!ut!som!ett!måste.! Information!med!våra!kon4

taktuppgifter! (namn,! e4postadresser! och! telefonnummer)! bifogas! även! till! re4

spondenten,!vilket!anses!viktigt!enligt!Olsson!&!Sörensen!(2011).!

!

Vid! intervjuns! start! genomförs! en! kontroll! så! att! respondenterna! uppfattat! de!

delar!som!inkluderas!inom!informationskravet!(se!ovan).!En!förfrågan!om!sam4

tyckte! till! ljudinspelning! av! intervjun! genomförs! därefter! för! att! uppfylla! sam4
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tyckeskravet.!För!att!uppfylla!konfidentialitetskravet!klargörs!hur!insamlad!data!

ska!hanteras!samt!respondentens!rätt!till!sekretess.!Då!informationen!från!inter4

vjuerna!enbart!är! tänkt!att!användas! inom!denna!studie!ska!även!detta! framgå!

tydligt!för!att!säkerställa!nyttjandekravet!(Bryman!&!Bell,!2005).!

! !
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3! Teoretisk.bakgrund 

Detta% kapitel% kommer%behandla% teorier% och%modeller% relevanta% för% att% utreda%de%

utmaningar%ett%startupHföretag% initialt%kan%stöta%på.%Kapitlet%är% indelat% i% fyra%avH

snitt%med% fokusområden% såsom:%kunder,%marknader,% strategi%och% försäljning.%Den%

teoretiska% bakgrunden% ska% agera% referensramen% och% kommer% användas% för% att%

tolka%och%analysera%de%empiriska%fynd%som%identifierats.%

3.1!Att.välja.en.första.kund.
I!tidigare!studier!inom!tekniska!branscher!har!det!uppmärksammats!att!valet!av!

den! initiala!kunden! inte!bara!är!en!kortsiktig! taktik,!utan!snarare!en! långsiktig!

strategi!(Gomez4Arias!et!al,!2007).!Den!första!kunden!är!inte!enbart!en!inkomst4

källa,!utan!även!en!källa!till!kunskap!och!möjlighet!till! teknik4!och!affärsmässig!

utveckling! (ibid).! En!utmaning! som!nystartade!bolag! står! inför! är! att! fastställa!

vilka!faktorer!som!är!avgörande!för!framgång,!utifrån!de!förutsättningar!som!ges!

i!en!viss!situation.!Detta!diskuteras!närmare!i!följande!avsnitt,!som!hanterar!teo4

rier!gällande!strategiska!val!av!kunder!och!marknader.!
!

Att!många!nystartade!B2B4företag!ofta!kan!vara!frestade!att!satsa!på!storföretag!

som! initiala! kunder! tycks! traditionellt! vara! vanligt! förekommande! (Bartman,!

2015).!Detta!främst!då!storföretag!snabbt!kan!generera!större!volym!och!trygga!

intäkter!samtidigt!som!de!kan!agera!som!en!utmärkt!PR4referens.!På!senare!tid!

har!detta! ämne!diskuterats! i! både! vetenskapliga! och!populärvetenskapliga! tid4

skrifter,! där! forskare! nu! vill! hävda! att! uppfattningen! bör! vara! den! motsatta!

(Bartman,!2015;!Gomez4Arias,!2007).!Trots!att!storföretag!har!både!tekniska!och!

mänskliga! tillgångar!att!både! förbättra! forskning4!och!utvecklingsarbete,!måste!

säljande!företag!även!vara!medvetna!om!de!utmaningar!detta!medför.!Dessa!ut4

maningar!är!något!som!Gomez4Arias!(2007)!uppmärksammar!i!sin!artikel!”Initial%

reference%customer%selection%for%high%technology%products”.!Författaren!menar!att!

med! större! kunder! kommer! även! administrativa! svårigheter! uppstå,! särskilt! i!

situationer!som!exempelvis!upphandling!av!innovativa!tekniska!produkter.!Före4

tagens! storlek! och! komplexitet! kan! ofta! överbelasta! ett! nystartat! företags! ar4

betskapacitet! och! författaren! anser! därför! att!medelstora! bolag! ofta! agerar! en!
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bättre! grund! som! initial! kund! (Gomez4Arias,! 2007).! Vanligtvis! värderar! ett!

mindre! eller! medelstort! företag! den! uppmärksamhet! de! får! som! första! kund!

högre!och!tar!även!vara!på!dessa!möjligheter!för!att!forma!erbjudanden!och!tek4

niken!efter!sina!egna!behov!(ibid).!Detta!kan!på!så!vis!genera!värdefulla!och!håll4

bara!konkurrensfördel!för!båda!parter!menar!Gomez4Arias!(2007).!

!

Även!Bartman!(2015)!uppmärksammar!liknande!företeelser!i!sin!text!”startHups%

should%sell%to%small%businesses,%not%big%enterprises”.!Han!menar!vidare!att! försälj4

ning! till!mindre! företag!är!ett!bra! sätt! att! initialt! starta!upp!en!verksamhet!på.!

Samma!författare!påpekar!även!att!mindre!företag!ofta!har!liknande!behov!som!

storföretag!och!via!lärdomar!från!dessa!kan!ett!nystartat!bolag!sedan!skala!upp!

sin!verksamhet!när! tiden!är! inne.!Småföretag!som!kund!medför!mindre! riskta4

gande,! samtidigt! som!mindre! kapital! krävs! för! att! snabbt! komma! ut! på!mark4

naden.!Detta!kan!med!tiden!innebära!att!produkten!samt!erbjudandet!kan!upp4

dateras! utefter! behov.! !Bartman! (2015)! hävdar! att! det! kan! vara! gynnsamt! att!

hålla!sin!produkt!så!generell!som!möjligt,!för!att!sedan!anpassa!erbjudandet!efter!

kundens!unika!behov!utan!onödigt!besvär.!På!detta!sätt!kan!varje!kund!få!ett!er4

bjudande!individuellt!anpassat,!samtidigt!som!det!säljande!företaget!kan!sälja!till!

ett!flertal!olika!småföretag!och!ta!lärdom!av!deras!unika!situation.!Diskussionen!

gällande!valet! av!den! första! kunden! fortsätter! och!Gomez4Arias! (2007)!hävdar!

att!det!är!gynnsamt!att!befinna!sig!inom!en!bransch!där!den!nya!produkten!eller!

tjänsten!genererar!ett!så!högt!värde!som!möjligt.!Detta!menar!samma!författare!

kan! leda! till!drastiska! förändringar! i! en!verksamhets!mest!värdeskapande!pro4

cess.! !Gomez4Arias! (2007)! vill! även! lyfta! fram! att! den! initiala! branschen! inte!

nödvändigtvis!behöver!vara!den!viktigaste!potentiella!marknaden!för!produkten!

eller! tjänsten,!men!den!bör!åtminstone!vara!av!stor! relevans!då!detta! fungerar!

som!en!viktig!referens!för!kommande!kunder.!Dessa!argument!är!något!Bartman!

(2015)!inte!helt!ger!medhåll!för.!Han!menar!istället!att!frestelsen!att!initialt!kate4

gorisera!kunder!efter!faktorer!som!geografi!och!bransch!ska!motstås.!Ett!nystar4

tat! företag!bör! till! en!början! istället! kategorisera! sina!kunder! efter! storlek!och!

komplexitet!för!att!kunna!göra!en!korrekt!bedömning.!

!
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Sammanfattningsvis!konstateras!det!av!båda!dessa!forskare!att!den!traditionella!

synen,! där! startup4bolag! rekommenderas! att! satsa! stort! i! ett! tidigt! skede,! bör!

omvärderas.!Trots!att! små4!och!medelstora! företags!direkta! intäktspotential! är!

mindre!än!de!största!bolagen!i!branschen,!kan!dessa!företag!trots!allt!generera!

större!mervärde.! Då! Gomez4Arias! (2007)! lyfter! fram! vikten! av! att! befinna! sig!

inom!en!bransch!där!produkten!genererar!ett! så!högt!värde! som!möjligt!väcks!

samtidigt! funderingar! gällande! hur! detta! värde! kan! verifieras.! En!modell! som!

används!för!att!både!identifiera!kunders!behov!samt!säkerställa!den!kvalitét!som!

kunder! värdesätter! är! Kanomodellen! (Kano! et! al,! 1984;! Matzler! et! al,! 1996).!

Denna!modell!är!väl!etablerad!och!används!främst!inom!områden!som!affärspla4

nering!och!strategiskt!management.!Utfallet!från!modellen!är!värdefullt!då!ökad!

konkurrens!gett!upphov!till!krav!på!behovsanpassade! lösningar.!Vid!utveckling!

av!nya!produkter!och!tjänster!kan!denna!modell!ge!insikt!om!de!egenskaper!som!

är! avgörande! för! att! optimera! kundtillfredsställelsen,! samtidigt! som! attraktiva!

funktioner!kan!urskiljas!och!differera!produkten!jämte!konkurrenterna.!

3.2!Kanomodellen.
För! att! identifiera!kundkrav!och!kundtillfredsställelse!utvecklade!Noriaki!Kano!

(1984)!en!modell!som!både!karaktärisera!och!analyserar!kunders!behov.!Denna!

modell!tar!hänsyn!till!tre!olika!typer!av!behov:!basbehov,!uttalande!behov!samt!

outtalade!behov!(Matzler!et!al,!1996).!Utöver!detta!skiljer!även!kanomodellen!på!

olika!kundkrav!relaterade!till!funktionalitet!där!nödvändig,%förväntad%och%attrakH

tiv%kvalitet%hos!produkten!(se!Figur!2)!återspelar!kunders!tillfredsställelse!(Kano!

et!al,!1984;!Matzler!et!al,!1996).!

!  

!

!
 

 

 

!

!
 

Figur.2..Bildtext.bildtext.bildtext.
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Förenklat!menar! Kano! (1984)! att%basbehov! avser! kundkrav! som! ofta! anses! så!

självklara!att!det!går!obemärkta!förbi.!Vilket!indirekt!innebär!att!om!dessa!behov!

inte!blir!tillfredsställda!av!en!produkt!kommer!detta!ge!upphov!till!missnöje!hos!

kunden.!Kano!(1984)!menar!att!grundläggande!egenskaper!inte!bör!tas!förgivet!

eller!anses! lätta!att!tillfredsställa.!Om!inte!grunden!är!rätt!kan!detta!ge!upphov!

till! att! produkten! eller! tjänsten! misslyckas! på! marknaden! (Kano! et! al,! 1984;!

Matzler!et!al,!1996).!Dessa!grundläggande!krav!som!även!blivit!kallad!”nödvän4

dig!kvalitet”!är!kvalitetskrav!som!är!svår!att!uppmärksamma!i!en!marknadsun4

dersökning.!Detta!enligt!kanomodellen!då!det!inte!går!att!fråga!kunder!om!krav!

som! helt! enkelt! förväntas! vara! självklara.! Nedan! följer! exempel! på! nödvändig%

kvalitet!vid!köp!av!bil:%

%

•! Att!den!fungerar!för!transport!och!har!nödvändig!säkerhet.!

!

Gällande!uttalade%behov!diskuteras!ofta!det!funktioner!hos!produkter!och!tjäns4

ter!som!kunder!upplever!som!viktiga,!men!neutrala!(Matzler!et!al,!1996).!Dessa!

funktioner!ska!alltid!finnas!till!men!den!stora!utmaningen!blir!att!förbättra!alter4

nativt! förändra! prestandan.! När! prestanda! diskuteras! brukar! ofta! ”mer! vara!

bättre”! alternativt! ”snabbare”! eller! ”lättare”.! Enligt! kanomodellen! kan! tillfred4

ställelse! av! dessa! kundkrav! leda! till! stora! konkurrensfördelar! på! marknaden!

(Matzler!et!al,!1996).!Här!kan!en!parallell!dras!till!Bartmans!(2015)!resonemang!

gällande! att! hålla! produkter! generella! och! anpassa! erbjudandet! efter! kunden,!

framför!allt!då!ökad!konkurrens!bidrar!till!högre!krav!på!anpassning.!Dessa!av4

görande! funktioner! kan! delvis! identifieras! genom! marknadsundersökningar,!

men! framför! allt! är! observationer! viktiga! och! då! även! observation! gällande!

funktioner!som!ger!upphov!till!missnöje.! Ju!mer! funktionell!en!produkt!är!med!

hänsyn!till!kraven,!desto!mer!nöjd!blir!kunden.!Följande!är!exempel!på!förväntad%

kvalitet%vid!köp!av!bil:!

!

•! Att!bränsleförbrukningen!är!låg 
%

Outtalade%behov!går!att!urskilja!då!krav!utöver!kunders!förväntan!på!kvaliteten!

tillfredsställs.!Vid!frånvaro!av!denna!kvalitet!upplever!kunden!inte!missnöje!utan!

vid! närvaro! upplevs! istället! en! högre! kundtillfredsställelse! (Kano! et! al,! 1984;!
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Matzler!et!al,!1996).!Detta!är!enligt!modellen!benämnt!som!attraktiv%kvalitet!och!

brukar!ofta! innebär!att!kunden!kopplar!känslor! till!produkten!och!upplevelsen!

av!den.!Kano!(1984)!har!även!nämnt!denna!typ!av!kvalitet!som!en!”överraskande!

kvalitet”!eftersom!kunden!själv! inte!är!medveten!om!vilka!behov!som!tillfreds4

ställs.!Författaren!menar!att!med!hjälpa!av!marknadsundersökningar!blir!behov!

som!dessa!svåra!att! identifiera.!Istället!brukar!innovativ!och!kreativ!produktut4

veckling!lyftas!fram!för!att!besvara!dessa!dolda!kundbehov!som!senare!kan!leda!

till!stora!genombrott! för!en!produkt!på!marknaden.!Följande!är!exempel!på!at4

traktiva!egenskaper!vid!köp!av!bil:!

!

•! Att!bilen!genom!teknik,!kan!fickparkera!automatiskt 
!

Kritik!har!riktats!mot!kanomodellen!(Busacca!&!Padula,!2005;!Yang,!2005).!Där!

författare!lyfter!fram!att!hänsyn!bör!tas!till!hur!dessa!funktioner!bör!rangordnas!

för! att! kunna! optimera! resursanvändning! och! investeringar! i! produkten! (Bu4

sacca!&!Padula,!2005).!Yang!(2005)!har!utvecklat!modellen!ytterligare!för!att!ge!

utförligare! information!kring!hur! funktioner!värderas,!där!han!även!tar!hänsyn!

till!betydelselösa!och!omvända!funktioner.!Med!betydelselösa!funktioner!menar!

han! funktioner!som!varken!påverkar!kunden!positivt!eller!negativt,!men!skulle!

potentiellt!kunna!påverka!kundtillfredsställelse.!Till!omvända!funktioner!räknas!

det! funktioner! som! påverkar! olika! kundgruppers! tillfredställelse! på! olika! vis!

(Yang,!2005).!Ett!exempel!på!detta!skulle!kunna!vara!då!en!högteknologisk!pro4

dukt!generera!mervärde! för!en!viss!kundgrupp,!medan!det! för!en!annan!kund4

grupp!innebär!något!negativt.!

!

Att! förstå! sin! kund! pekas! ofta! ut! som! en! avgörande! faktor! för! lönsamhet!

(Zeithaml!et!al,!2001).! !Som!tidigare!beskrivet! i!kanomodellen!är!kunders!olika!

behov! viktiga! att! identifiera,! vilket! även! lett! in! på! resonemang! gällande! olika!

kundgruppers! olika! behov.! Då! även! Bartman! (2015)! och! Gomez4Arias! (2007)!

diskuterar! kunders! storlek! och! komplexitet! som! avgörande! faktorer! kan! även!

detta!härledas!till!att!kundförståelse!är!viktigt!för!framgång.!Att!välja!rätt!kund4

typ!och!vilken!betydelse!detta!kan!ha!för!ett!startup4företag!kommer!diskuteras!

närmare!samtidigt!som!prioritering!av!dessa!kundtyper!även!kommer!klargöras!

med!hjälp!av!kundpyramiden!(Zeithaml!et!al,!2001).!!
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3.3!Prioritering.av.kunder.
Något!som!både!näringslivet!och!akademin!tycks!vara!överens!om!när!det!gäller!

att!öka!lönsamheten,!är!att!marknadsföring!och!resurser!bör!riktas!mot!grupper!

av!kunder!som!i!slutändan!sannolikt!kommer!att!höja!lönsamheten.!För!att!öka!

lönsamheten!måste!företag!därför!inse!vilka!kundgrupper!som!kan!bli!viktigare 

med! tiden,! samtidigt! som! även!mindre! viktiga! kundgrupper! bör! urskiljas! i! ett!

tidigt!skede!(Zeithaml!et!al,!2001).!En!modell!av!Zeithaml!et!al!(2001)! för!tidig!

identifiering!av!både!dessa!kundtyper!är!kundpyramiden!som!ses!nedan!i!Figur!

3. 
 
!
 

 

!

!
 

!
 

 

 

 
 

Att! bygga! en! kundpyramid! kan! beskrivas! som! en! klassificering! av! kunderna! i!

olika! lönsamhetsnivåer!(Zeithaml!et!al,!2001).! I!kundpyramid!delas!kunder! in! i!

grupperna!platina,!guld,! järn!och!bly!och!definieras!enligt! följande;!platinakun4

derna!köper!in!produkter/tjänster!frekvent!och!är! inte!särskilt!priskänsliga.!De!

är! dessutom! villiga! att! investera! både! resurser! och! engagemang! gentemot! det!

säljande! företaget.! Guldkunder! är! något! mindre! lönsamma! som! kunder,! detta!

ofta!beroende!på!att!de!är!aningen!priskänsliga!och!således!även!mindre!lojala!i!

och!med!att!de!samarbetar!med!flertalet!säljande!företag!för!att!minska!sitt!eget!

risktagande.!Den!tredje!gruppen!är!järnkunderna,!vars!behov!ses!som!tillräckliga!

för!att!bidra!med!lönsamhet!men!inte!tillräckliga!för!att!de!ska!få!någon!särskild!

behandling.!Typiska!järnkunder!gör!enbart!enstaka!beställningar.!Den!minst!lön4

samma!kundgruppen!är!blykunderna.!Dessa!är!ofta!kostsamma!i!och!med!att!de!

Figur.3..Kundpyramid. (Zeithaml. et. al,. 2001,. s. 119.

vår.översättning)..
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kräver!för!mycket!tid!i!förhållande!till!hur!mycket!de!spenderar!(Zeithaml!et!al,!

2001).!

!

Att! prioritera! kunder! efter! lönsamhet! tycks! förekomma! frekvent! i! näringslivet!

och!ett!bra!exempel!på!detta!är!då!FedEx!valde!att!kategorisera!sina!kunder!i!tre!

grupper:!de!goda,!de!onda!och!de!fula!(Brooks,!1999).!FedEx!arbetade!sedan!hårt!

för!att!vårda!relationen!med!de!goda!kunderna!och!aktivt!motarbeta!de!fula!kun4

derna.!Dessa!strategier!tycks!fungera!bra!om!lönsamheten!är!stabil!och!företaget!

i!fråga!funnit!sin!plats!på!marknaden.!I!mindre!stabila!situationer!måste!strate4

giska!beslut! avgöra!hur!de! finner! sin!marknad.!Beroende!på! situation!gällande!

både! produkter! och! marknader! kan! olika! strategier! användas! för! att! vinna!

marknadsandelar.! Att! definiera! en!marknad! är! dock! inte! självklart! vilket! även!

Thiel!(2014)!argumenterar!för!då!han!hävdar!att!nystartade!företag!ofta!missbe4

dömer!sin!marknad. 

3.4!Bedömning.av.marknaden.
Peter!Thiel,!grundare!av!Paypal!och!Facebooks!första!investerare,!tycks!ha!inspi4

rerats!och!ärvt!vissa! idéer! från!Joseph!Schumpeters!(1934,!1947)!teorier!angå4

ende! innovation4!och!entreprenörskap.! Schumpeter!menar! till! exempel! att!den!

aktör!som!först!introducerar!en!ny!produkt!på!en!marknad,!teoretiskt!sätt!kom4

mer! att! uppnå!monopolistiska! vinster! genom! att! vara! den! enda! aktören! inom!

just! den! nischen! på!marknaden.! Om!detta!monopolistiska! övertag! kommer! att!

vara! temporärt4! och! långdraget! beror! dock!mestadels! på! hur! kommande! kon4

kurrenter!kommer!agera.!

!

Liknande!argument!om!hur!marknaden!ska!definieras!använder!Thiel! i! sin!bok!

“Zero%to%One:%Notes%on%Startups,%or%How%to%Build%the%Future”!från!2014.!Han!menar!

att!start4ups!alltid!bör!sträva!efter!att!uppnå!en!monopolliknande!situation!och!

begränsa! sin! marknad! geografiskt! eller! tekniskt! tills! detta! är! möjligt.! Thiel!

(2014)! menar! att! först! när! ett! företag! har! blivit! dominant! inom! det! specifika!

marknadssegmentet! som! definierats,! ska! startup4bolaget! “zooma! ut”,! som! han!

benämner!det,!och!utöka!sin!marknad.!Detta!är!något!som!författaren!själv!har!

haft! erfarenhet! av! i! uppstarten! av!hans! första!bolag,! Paypal.! Paypal!hittade! till!
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slut!sitt!specifika!marknadssegment!för!sin!betaltjänst!hos!professionella!privata!

säljare,! så! kallade!powerHsellers,! på! internetauktionssiten! Ebay.! Genom! att! lan4

sera!tjänsten!initialt!till!denna!målgrupp!kunde!Paypal!sedan!efter!att!de!uppnått!

en!monopolliknande!situation,!sedan!zooma!ut!sin!marknad!till!övriga!säljare!på!

Ebay,!för!att!sedan!ytterligare!bredda!sig!till!andra!segment!och!marknader.!Vi!är!

medvetna!om!att!detta!är!mer!att!klassificera!som!råd,!genererat!genom!erfaren4

heter!från!en!framgångsrik!entreprenör,!snarare!än!en!publicerad,!vetenskaplig,!

korrekt!teori.!Trots!detta!anser!vi!att!detta!sätt!att!definiera!sitt!specifika!mark4

nadssegment! är! relevant! och! spelar! bra! ihop!med! kommande! teorier! gällande!

first4mover!advantage.!

3.5!FirstHmover.advantage.
First4mover!advantage!(FMA)!är!en!teori! inom!management!som!beskriver!den!

fördel!som!den!första!aktören!inom!ett!specifikt!marknadssegment!har!gentemot!

sina!konkurrenter!och!hur!de!kan!utnyttja!denna!situation!(Gabel,!1994).!Teorin!

om!FMA!har!använts!för!att!ta!fram!olika!strategier!som!organisationer!kan!an4

vända!sig!av;!Disruptive!Innovation!och!Blue!Ocean!Strategy!är!exempel!på!såd4

ana!strategier!(Mauborgne!et!al,!2005).!

!

Det!finns!dock!de!som!menar!att!konceptet!FMA!och!dess!validitet,!tas!för!givet!

allt! för! lätt.! En! av! dessa! är! Schilling! (2002)! som!även!pratar! om! secondHmover%

disadvantage!och!Suarez!och!Lanzolla!(2005)!menar!i!sin!artikel!“The%HalfHTruth%

about%FirstHMoverHAdvantage”!att!det! inte!är!så!svart!och!vitt,!utan!att!det! finns!

begränsningar! och! att! det! ibland! finns! ett! FMA.! De! skriver! också! att! för! varje!

publikation!som!bekräftar!att!FMA,!finns!en!annan!som!visar!motsatsen!(Suarez!

&!Lanzolla,!2005).!

!

Lieberman!&!Montgomery! (1988)! skriver! i! sin! prisbelönta! artikel! ”First%mover%

advantages”! om! tre! fördelar!med! att! vara! först! till!marknaden:! technology%leaH

dership,!control%of%resources!och!buyer%switchingHcosts.!Med!technology%leadership%

menar!de!att!ett!företag!har!ett!unikt!genombrott!i!sin!forskning!och!utveckling.!

Genom!att!vara! först!med!och! lära!sig!en!ny! teknik!kan! företaget!bli!mer!kost4

nadseffektivt! i!produktionen!till! skillnad! från! företag!som!kommer! in!på!mark4
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naden! senare! och! på! detta! sätt! få! ett! övertag! gentemot! sina! konkurrenter.! Att!

skydda!sin!utvecklade!teknik!med!patent!och!på!så!sätt!få!ett!övertag!gentemot!

kommande!konkurrenter,!är!också!ett!exempel!på!technology%leadership.!

!

Med!control%of%resources!pekar!Lieberman!&!Montgomery!(1988)!på!den!möjlig4

het!som!en!first4mover!har!att!kontrollera!de!resurser!som!en!ny!marknad!eller!

produkt! kräver.!Genom!att! kontrollera!detta,! uppstår!bättre! förutsättningar! än!

vad!kommande!konkurrenter!har.!Ett!exempel!på!detta!kan!vara!en!restaurang,!

som!genom!att!vara!först!på!marknaden!och!kunna!ta!den!bästa! lokalen,! får!en!

fördel!mot! sina! kommande! konkurrenter.! Ett! annat! exempel! är! att! ha! kontroll!

över!de!råmaterial!som!behövs!för!att!tillverka!en!viss!produkt.!

!

Den!tredje!fördelen!menar!författarna!är!buyer%switchingHcosts.!Detta!är!en!situ4

ation!då!det!blir!kostsamt!eller!besvärligt!för!kunden!att!byta!från!en!leverantör!

till!en!annan.!Detta!gynnar!den! första! leverantören!som!säljer!en!produkt!eller!

tjänst! till! kunden.! Microsofts! operativsystem!Windows! är! ett! bra! exempel! på!

detta,!som!genom!att!kunder!vant!sig!vid!detta!operativsystem!och!måste!inve4

stera!tid!för!att!lära!sig!ett!annat!operativsystem!(exempelvis!Mac!OS)!får!kunder!

att! stanna!kvar.!Den! första!produkten!som! introduceras!och!som!kunderna!ac4

cepterar!har!även!möjligheten!att!skapa!brand%loyalty.!Med!detta!menas!att!kun4

derna!även!i!framtiden!kommer!att!vara!det!varumärket!troget!och!inte!lättvin4

digt!byta!till!andra!märken.!Ett!exempel!på!detta!är!de!kunder!som!endast!haft!

iPhone!och!inte!provat!någon!annan!leverantörs!smartphone. 

!

Lieberman!&!Montgomery!(1988)!menar!även!att!det!finns!firstHmover%disadvanH

tages.! De! nämner! fyra!möjliga! nackdelar! som! att! vara! detta! kan! leda! till:! freeH

rider%effects,!resolution%of%technological%or%market%uncertainty,!shifts%in%technology%

or%customer%needs!och!incumbent%inertia.!

!

FreeHrider%effects!innebär!att!secondH%eller%lateHmovers!har!möjligheten!att!studera!

och!imitera!first4moverns!teknologi!och!strategi.!Dessa!”imitation%costs”!är!betyd4

ligt!lägre!än!de!”innovation%costs”!som!first4movern!haft!och!konkurrenterna!kan!

på!detta!sätt!få!en!fördel.!Resolution%of%technological%or%market%uncertainty!är!när!
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first4movern!måste! hantera! den! risk! som!en!ny!marknad! innebär.!Late%movers!

kan!då!lära!sig!av!dennes!misstag!och!på!detta!sätt!få!en!fördel.!Shifts%in%technoH

logy%or%customer%needs!är!när!first4movern!inte!ser!eller!gör!något!åt!när!kunder4

nas! preferenser! ändras.! Detta! medför! att! lateHmovers! kan! lansera! en! produkt!

som!bättre!passar!kundernas!nya!preferenser.!

!

Den! fjärde! möjliga! nackdelen! med! att! vara! first4mover! är! incumbent% inertia.!

Detta!beskriver!de!som!när!first4mover!är!nöjd!och!inte!till!fullo!utnyttjar!sin!po4

sition.!Detta!kan!till!exempel!bero!på!en!rigid!organisation!eller!att!företaget!inte!

vill!kannibalisera!på!sina!produkter!(Lieberman!&!Montgomery,!1988). 

!

Fler!artiklar!som!format!FMA4teorin!är!Allen!(1988)!och!Katz!&!Shapiro!(1985)!

som!skriver!att! i!marknader!där!network%externalities!verkar! (till!exempel! tele4

foni),!där!kundvärdet!ökar!med!antalet!användare,!så!beror!en!fördel!för!en!first4

mover! på! antingen! på! hur! snabbt! antalet! användare! ökar! eller! om! kunderna!

själva! tror!att!det!kommer!att!öka!markant! inom!en!snar! framtid.!Allen!(1988)!

beskriver!detta!som!att!uppnå!critical%mass,!vilken!är!den!mängd!användare!som!

behövs!för!att!marknaden!ska!öka!exponentiellt.!Detta!kompletterar!Lieberman!

&.! Montgomerys! (1988)! ursprungliga! FMA4teori! och! förklarar! även! dotcom4

bubblan!i!slutet!på!19904talet!(Porter,!2001). 

!

Suarez!och!Lanzolla! (2005)!har! i! sin! fallstudie! av!mer! än!30! firstHmovers! inom!

olika! marknadssegment! kommit! fram! till! att! FMA4modellen! är! betydligt! mer!

komplex!än!vad!som!tidigare!beskrivits.!De!beskriver!i!sin!artikel!en!modell!som!

organisationer!som!är!den! första!aktören! inom!ett!visst!marknadssegment!kan!

använda!sig!av!för!att!bedöma!den!situation!de!befinner!sig!i.!Detta!kombinerat!

med!rätt!resurser!menar!de!optimerar!en!organisations!chanser!till!FMA.!Detta!

görs!genom!att! företaget!bedömer!i!vilken!takt!som!både!teknologin!och!mark4

naden!i!sitt!specifika!marknadssegment!utvecklas!och!kombinerar!detta!med!rätt!

resurser.!De!poängterar!dock!att!detta! inte!garanterar!ett!FMA,!men!att!det!vä4

sentligt! förbättrar! chanserna.! Hur! långvarigt! detta! FMA! kan! tänkas! bli! beror!

även!det!på!den!situation!i!vilken!organisationen!befinner!sig,!eller!“vilket%vatten%
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de%simmar%i”! som!de!uttrycker!det! i!modellen! (Suarez!&!Lanzolla,! 2005).!Detta!

åskådliggörs!nedan!i!Figur!4!och!Figur!5.!

!

!
Figur.4..Market/tech.phase.matrix 

!
 

!
Figur.5..Troligt.FMA.beroende.på.situation.och.resurser. 

%

Calm%Waters,!beskriver!modellen!är!när!både!teknologin!och!marknaden!utveck4

las!långsamt.!Detta!är!de!förutsättningar!som!modellen!menar!ger!bäst!förutsätt4

ningar!för!firstHmovers!att!skapa!sig!en!dominant!position!över!en!längre!tid.!Mo4

dellen!beskriver!att!det!är!mycket!troligt!att!det!kan!leda!till!ett!långvarigt!över4
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tag!och!att!brandHawareness!är!till!hjälp!samt!att!företagets!resurser!inte!är!lika!

kritiska!i!denna!position.!En!långsamt!utvecklande!teknologi!gör!det!bland!annat!

svårare! för!efterföljande!konkurrenter!att!differentiera!sina!produkter/tjänster!

gentemot!firstHmovern!(Suarez!&!Lanzolla,!2005). 

%

The%Market%Leads,!beskriver!modellen!är!en!position!där!det!är!troligt!att!företa4

get!kan!få!ett!FMA!kortsiktigt!respektive!långsiktigt!om!de!kombinerar!detta!med!

rätt! resurser.! !Detta! kräver!dock! väsentliga! ekonomiska! resurser,! då! storskalig!

marknadsföring,!distribution!och!produktion!är!key%resources! som!krävs! för!att!

åstadkomma!detta.!Ska!de!från!denna!position!öka!sina!chanser!till!ett!långvarigt!

FMA,!så!krävs!det!även!att!de!riktar!sig!mot!samtliga!nya!marknadssegment!allt!

eftersom!de!uppkommer!i!kombination!med!ett!starkt!varumärke,!marknadsfö4

ring!och!produktdesign. 

%

The%Technology%Leads,! är!enligt!modellen!det!klimat! i!vilket!det!är!allra! svårast!

att! skaffa! sig!FMA.!Med!en!snabbt!utvecklande! teknik!och!en!marknad!som!ut4

vecklas! sakta! kan! endast! organisationer! med! stora! ekonomiska! medel! och! en!

superb! forskning! och! utvecklingsavdelning! skaffa! sig! FMA,! då! teknologins!

snabba! utveckling! gör! att! konkurrenter! ständigt! äntrar! marknaden! med! nya!

koncept! i!hopp!om!att! ta!marknadsandelar.!Marknadens! långsamma!utveckling!

medför!även!låga!vinster!under! lång!tid!och!att!detta!kräver!väldig!ekonomiskt!

stabilitet! för! att! klara! av.! Organisationer! som! lyckas!med! detta! har,! när!mark4

naden!väl!tar!fart,!dock!en!väldigt!bra!sits!med!höga!marknadsandelar!och!stor!

chans!att!utvecklas!till!industrins!standard. 

%

Rough%Waters,! är! när! både! teknologin! och!marknaden! utvecklas! snabbt.! Dessa!

förutsättningar!beskriver!modellen!gör!det!mycket! svårt! för%firstHmovers! att! in4

neha!ett! långvarigt!övertag!gentemot!kommande!konkurrenter.!Detta!beror! till!

stor!del!på!att!produkter!snabbt!blir!föråldrade!och!att!de!istället!övertas!av!kon4

kurrenters!produkter,!som!inte!behöver!underhålla!gamla!produktlinjer!eller 

oroa! sig! att! kannibalisera! på! tidigare! produkter.! Författarna! menar! dock! att!

detta!inte!hindrar!firstHmovern!från!att!inneha!ett!kortvarigt!övertag,!men!att!det!

kan!vara!bra!att!veta!när!det!är!dags!att!dra!sig!ur!(Suarez!&!Lanzolla,!2005). 
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!

Genom!att! förstå! inom!ett!vilket!marknadssegment!ett! företag!verkar! inom,!ge4

nom! att! använda! Thiels! (2014)! råd,! samt! att! använda! Suarez! och! Lanzollas!

(2005)!modell!för!FMA!i!detta!specifika!marknadssegment,!kan!ett!företag!opti4

mera!sina!chanser!för!att!bli!framgångsrika.!Men!hur!bra!strategi!ett!företag!än!

har,!så!handlar!det!ändå! i!slutänden!att!genom!försäljning!omsätta!sin!produkt!

eller!tjänst!till!pengar.!Därför!kommer!resterande!teori!i!detta!kapitel!handla!om!

försäljning!och!hur!företag!på!bästa!sätt!kan!utnyttja!den!situation!de!skaffat!sig.!

3.6!Sälj.
Att! tidigt! komma!ut! och!börja! sälja! sin!produkt! står! centralt! i! ett! start4ups!ut4

veckling! (Blank,!2013).!Hur!ska!det!moderna! företaget!gå! tillväga! i! sin! säljpro4

cess?!Hur!har! säljklimatet! sett!ut! tidigare?!Hur! ska!morgondagens! säljare!göra!

för!att!lyckas?!Hur!ska!säljprocessen!byggas!för!att!skapa!bäst!förutsättningar!för!

dem?!Nedan!går!vi!igenom!gamla!såväl!som!nya!synsätt!och!metoder!kring!sälj4

processen!samt!insight%selling!kontra!solution%selling.!Först!tas!avstamp!i!den!hi4

storiska!utvecklingen!och! vad! som!har! skapat! förändring! i! säljarnas! arbetssätt!

enligt! Zineldin! (2012).! Där! hans! historiska! faser! har! sitt! avslut! tar! Dubinskys!

(1981)! sjustegsmodell! vid,! där! vi! sedan! utvecklar! den!med!mer! nutida! tankar!

och!arbetssätt!med!hjälp!av!Moncrief!&!Marshall!(2004)!samt!Long!et!al!(2007).!

Avslutningsvis!går!vi! igenom!Adamson!et!al!(2012;!2013)!teorier!kring!begrep4

pet!insight%selling!kontra!solution%selling!samt!hur!säljorganisationer!och!säljpro4

cesser!ska!utformas!för!bästa!resultat!i!en!samtida!tappning.!!

3.7!Säljandets.historiska.utveckling.
Zineldin! (2012)! tar! upp! ett! historiskt! perspektiv! om! hur! försäljningen! har! ut4

vecklats!och!vilka!distinkta!faser!som!den!har!genomgått.!Faserna!som!Zineldin!

formulerar!har!sin!start!i!början!av!18004talet!för!att!sträcka!sig!fram!till!19804

talet.!!Faserna!delas!in!i!fem!skilda!tidsepoker!som!varje!präglas!av!egna!känne4

tecken!vilka!beskrivs!nedan.!

!

Den!första!fasen!har!sin!början!i!tidigt!18004tal!vilken!Zineldin!(2012)!benämner!

“personlig! relationsförsäljning”.! Försäljningen!utmärktes! av,! som!namnet! anty4
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der,!personliga!relationer!eftersom!majoriteten!av! försäljningen!skedde!på!den!

lokala!marknaden,! inte!sällan!med!personer!som!säljaren!kände!väl!och!gjorde!

återkommande! affärer!med.! I! och!med! den! industriella! revolutionens! framfart!

och!med!alla!de!effektiviseringar!gällande!tillverkning!som!under!senare!del!av!

18004talet!när!revolutionen!spridit!sig! i! tillräcklig!utsträckning!(Stearns,!2013)!

uppkom!nästa!fas!i!Zineldins!historiska!perspektiv,!som!getts!namnet!produkto4

rienterad! försäljning.! Produkter!masstillverkades,! priser! sjönk! och! fler!männi4

skor!hade!råd!att!köpa!sådant!som!tidigare!hörde!till!de!rikare!samhällsklasser4

na.!Den!tredje!fasen!har!sin!början!i!19304talets!depression!som!ägde!rum!värl4

den! över.! Efterfrågan! på! produkter! sjönk! markant! vilket! framtvingade! en! allt!

mer!aggressiv!säljkår!för!att!kunna!överleva!på!marknaden.!Säljstrategin!gick!ut!

på!att!säljarna!skulle!pådriva!och!skapa!efterfrågan!och!på!så!vis!öka!försäljning4

en.!

!

Efter!andra!världskrigets!slut!skapade!säljarnas!aggressiva!säljmetoder!i!kombi4

nation!med!den!effektiva!tillverkningsprocessen!inte!längre!den!efterfrågan!som!

tidigare!uppnåtts.!Istället!fokuserade!säljarna!på!att! i!större!utsträckning!tillgo4

dose!kundbehoven!och! såg!då! till! att! anpassa!produkterna! efter! vad!kunderna!

efterfrågade.!Den!sista!fasen!som!Zineldin!(2012)!diskuterar!är!den!relationsori4

enterade!försäljningen!som!växte!fram!under!19804talet.!Med!sin!tydliga!grund!i!

ett!marknadsfokus!där!kunden!ställdes! i!centrum!har!utvecklingen!gått!mot!att!

långsiktiga!relationer!blir!allt!viktigare!inom!försäljning.!Detta!har!sin!förklaring!

i!att!kunder!i!långt!större!utsträckning!kan!samla!in!information!om!vilket!utbud!

som!finns!på!marknaden!samt!alla!de!möjligheter!som!ny!teknik!medför,!vilket!

diskuteras!mer!i!kapitel!3.9.1!Förnyad!syn!på!säljprocessen.!

3.8!Dubinskys.sjustegsmodell.
Den! absolut!mest! välkända!och!omskrivna! säljprocess! är!Dubinskys! så! kallade!

sjustegsmodell! (Dubinsky,! 1981).!Den!har! legat! till! grund! för! facklitteratur! om!

ämnet! och! används! fortfarande! flitigt! (Long! et! al,! 2007).! Sjustegsmodellen! har!

sin!grund!i!publikationer!av!Crissy!et!al!(1977)!och!Jolson!(1977)!där!Dubinsky!

identifierade! sju! säregna! steg! som! säljare! går! igenom!när! de! säljer! inom!busi4

ness4to4business!(B2B)!samt!vilka!säljtekniker!som!används!i!varje!enskilt!steg.!
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Säljteknikerna!som!nämns!skiljer!sig!beroende!på!produkterna! i!sig,!dess!kom4

plexitet!och!vem!som!är!kunden!(Dubinsky,!1981).!De!ingående!stegen!beskrivs!

nedan:!

!

Först! i! säljprocessens! sju! steg! är! den! så! kallade!prospekteringen.! Som!namnet!

antyder! ska! säljarna! här! identifiera! och! prospektera! potentiella! kunder!

(Moncrief! &!Marshall,! 2004).! Fokus! ligger! på! att! hitta! kunder! som! har! behov,!

möjlighet!och!makt!att!ta!beslut!över!nya!inköp.!Ingen!direkt!kontakt!görs!med!

de! identifierade!potentiella!kunderna.!Efter!prospekteringssteget! ska! företaget,!

enligt!Dubinskys!(1981)!modell,!påbörja!en!förstudie!där!mer!specifik!informat4

ion!inhämtas!angående!de!potentiella!kunderna.!En!djupare!analys!om!kundens!

behov! och! intressen! utförs! för! att! kunna! formulera! en! anpassad! försäljnings4

presentation.!Längre!bak! i! tiden!var! indexkort!ett!vanligt! förekommande!hjälp4

medel! där! information! om! företaget,! dess! ledning! och! personlig! fakta! (om!det!

gick!att!tillgå)!om!dessa!personer!användes,!vilket!idag!har!utvecklats!till!datasy4

stem!som!diskuteras!mer!nedan!i!3.9.1!Förnyad!syn!på!säljprocessen!(Moncrief!&!

Marshall,!2004).!Därefter!kommer!närmande4steget!som!handlar!om!de!första!få!

minuterna! då! säljaren! för! den! initiala! kontakten! med! den! potentiella! kunden!

(Long!et!al,!2007).!Viktigt!är!att!snabbt!säkra!kundens!uppmärksamhet!och! in4

tresse! för! produkten! eller! tjänsten! som! ska! säljas.! Dubinsky! (1981)!menar! att!

även!om!det!här!samtalet!eller!mötet!enbart!varar!i!ett!fåtal!minuter!så!är!det!ett!

kritiskt!steg!för!satt!lyckas!med!affären!(Moncrief!&!Marshall,!2004).!!

Efter!första!kontakten!med!kunden!ska!säljaren!genomföra!själva!säljpresentat4

ionen.! Produkten! eller! tjänsten! visas! upp! och! säljaren! redovisar! styrkor! och!

egenskaper! samt! förklarar! vilka! fördelar! den! medför! för! kunden! (Dubinsky,!

1981).! När! säljpresentationen! är! klar! kommer! kunden! vanligtvis!med! invänd4

ningar!till!varför!köpet!inte!ska!gå!igenom.!Då!gäller!det!för!säljaren!att!överbe4

visa!kundens!argument!och!invändningar!för!att!lyckas!med!affären!(Moncrief!&!

Marshall,!2004).!Det!näst!sista!steget!handlar!om!att!säljaren!ska!förhandla!om!

kontraktet!och!gå̊!igenom!avtalets!detaljer.!Ofta!måste!säljaren!själv!ta!initiativet!

för!att!kunden!ska!lägga!en!order!(Dubinsky,!1981).!I!ett!försök!att!dämpa!eller!

helt!eliminera!kundens!eventuella!negativa!upplevelser!efter!att!försäljningen!är!

avslutad!ska!säljaren!kontakta!kunden! för!uppföljning.!Detta!görs!också̊! för! att!
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stärka! relationen! med! kunden! som! kan! bana! väg! för! nya! affärer! (Dubinsky,!

1981).!

3.9!Säljaktiviteter.
Nedan! i! Figur! 6! finns! de! tre! mest! förekommande! säljaktiviteterna! inom! varje!

steg.!Aktiviteterna!härstammar!från!en!studie!Dubinsky!(1981)!gjorde!innan!en4

kätstudien!genomfördes!där! litteratur! inom!ämnet!granskades!samt! två! förtes4

ter.! Via! dessa! identifierades! 84! säljaktiviteter! som! säljare! använder! sig! av.! Av!

dessa!fick!181!säljare!rangordna!vilka!aktiviteter!de!använder!mest!(dessa!pre4

senteras!nedan)!vilket!främst!återspeglar!hur!säljkårer!jobbade!under!slutet!på!

704talet!till!början!av!804talet.!

!
Figur.6..Dubinskys.sju.steg.och.ingående.aktiviteter. 
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!
Dubinskys!sjustegsmodell!har!länge!varit!en!inspiration!och!ledstjärna!inom!sälj4

litteratur!där!flera!böcker,!riktade!till!både!studenter!som!professionella!säljare,!

tar! avstamp! i! just! den! modellen! när! säljprocesser! ska! förklaras! (Long! et! al,!

2007).! Att! modellen! har! blivit! förlegad! med! tanke! på! samhällets! tekniska! ut4

veckling! är! kanske! ingen! hemlighet! (Moncrief! &! Marshall,! 2004;! Long! et! al,!

2007)!och!har!varit!i!behov!av!en!uppfräschning!som!resultat!av!detta.!Flera!nya!

säljaktiviteter,! tekniker,!metoder!och!framförallt!ny!mentalitet!har!framkommit!

som!resultat!av!den!tekniska!utvecklingen!tillsammans!med!samhällets!utveckl4

ing!i!stort!(Long!et!al,!2007).!

3.9.1! Förnyad.syn.på.säljprocessen 

Long!et!al!(2007)!och!Moncrief!&!Marshall!(2004)!har!i!respektive!publikationer!

presenterat! en! uppdaterad! syn! på! Dubinskys! klassiska! sjustegsmodell! (1981).!

Den!tidigare!riktar!in!sig!på!specifikt!vad!internets!framfart!betyder!för!den!mo4

derna!säljaren!medan!den!senare!tittar!mer!övergripande!på!hur!försäljning!sker!

i!dagens!samhälle,!men!även!där!diskuteras!teknikens!utveckling!kraftigt,!vilket!

kan! te! sig! som! naturligt.! Precis! som! Zineldin! (2012)! skrev! om! i! sin! bok! ser!

Moncrief!&!Marshall!(2004)!att!säljare!har!gått!från!den!mer!aggressiva!försälj4

ningstekniken!till!mer!relationsbyggande.!Long!et!al!(2007)!påpekar!att!den!re4

lationsbaserade!försäljningen!bygger!allt!mer!på!icke4sekventiella!säljprocesser.!

!

De!större! förändringarna!som!påverkat!hur!dagens!säljare!hanterar!sin! försälj4

ning! jämfört! med! när! Dubinsky! skrev! om! sin! sjustegsmodell! är! marknadens!

större! grad! av! globalisering,! större! kraft! från! köpare! och! inte!minst! teknikens!

utveckling!där!internet!spelat!en!stor!roll!(Moncrief!&!Marshall,!2004).!

!

Det!som!mest!präglar!både!Long!et!al! (2007)!och!Moncrief!&!Marshalls!(2004)!

nya!och!uppdaterade!sjustegsmodell!är!användandet!av!CRM4system!(customer!

relationship! management)! och! att! därmed! kunna! bygga! upp! stora! databaser!

över! kunderna! (Swift,! 2001).! I! CRM4system! kan! säljarna! logga! säljaktiviteter,!

snabbt! och! enkelt! följa! utvecklingen! på! potentiella! kunder! och! registrera! an4

vändbar!fakta!om!kunderna.!Dessa!CRM4system!hjälper!säljaren!under!samtliga!

steg!i!processen!och!har!blivit!ett!mycket!kraftfullt!verktyg!åt!moderna!säljkårer!
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(Long! et! al,! 2007).! Internets! utbredning!över! världen!och!möjligheten! att! vara!

uppkopplad! varsomhelst! och! närsomhelst! har! också! revolutionerat! säljarens!

arbetssätt.!Precis!som!kunderna!gör!efterforskningar!på!internet!om!potentiella!

leverantörer!kan!säljarna!också!göra!grundliga!sökningar!efter!potentiella!kun4

der!och!på!så!vis!sålla!ut!vilka!som!ska!ges!högst!prioritet!(Moncrief!&!Marshall,!

2004). 

!

Moncrief!&!Marshall!(2004)!drar!paralleller!till!Darwins!naturliga!urval!(Darwin,!

1859)!om!hur! företag!och!organisationer! förändrar!sig!efter!ändrade! förutsätt4

ningar!för!att!överleva.!Majoriteten!har!gått!från!Dubinskys!(1981)!sjustegsmo4

dell!som!ett!naturligt!steg!i!riktning!mot!modernisering.!Dawson!(1970)!menade!

redan! då! att! övertro! på! standardiserade! säljprocesser! kunde! rent! av! visa! sig!

kontraproduktivt! i! längden! eftersom! det! kan! hämma! långsiktigt! relationsbyg4

gande!mellan!köpare!och!säljare.!Intressant!nog!hävdar!Martin!(2015)!det!mot4

satta!och! säger! att!de!bästa! säljorganisationerna! följer! formaliserade!och! stan4

dardiserade!processer!och! strukturer! i! större!utsträckning!än!de! säljorganisat4

ionerna!som!presterar! sämre.!Adamson!et!al! (2012;!2013)!menar,! likt!Dawson!

(1970),!att!säljprocesser!inte!främjar!försäljningsresultat,!vilket!diskuteras!mer!i!

kapitel! 3.9.2! Solution! selling! och! insight! selling! nedan.! Martins! (2015)! studie!

genomfördes! genom! att! personer! inom! säljorganisationerna! (ungefär! hälften!

jobbade!som!någon!form!av!chef,!andra!hälften!som!säljare!med!egna!kvoter!att!

uppfylla)! fick! under! en! tvåårsperiod! utvärdera! om! de! själva! tyckte! att! försälj4

ningen!hade!ökat! (väsentligt!eller!en!aning)!eller!om!den!sjunkit.!Detta! lämnar!

utrymme! för! de! medverkandes! egna! tolkningar! och! bedömningar.! Dessutom!

nämns!det!inte!hur!säljprocesserna!är!uppbyggda!och!huruvida!de!tillåter!säljar4

na! att! använda! eget! omdöme! i! processen,! vilket! Adamson! et! al! (2012;! 2013)!

kraftigt! förespråkar,! som! i! sin! studie! hållit! dels! haft! enkätundersökning! med!

6000!säljare,!men!också!själva!undersökt!och!studerat!verkliga!försäljningssitu4

ationer. 

3.9.2! Solution.selling.och.insight.selling 

Precis!som!har!diskuterats!i!tidigare!kapitel!3.10!Relationsorienterad!försäljning!

handlar!försäljning!mer!om!relationsbyggande!än!tidigare!(Moncrief!&!Marshall,!

2004)!som!ett!resultat!av!att!kunderna!idag!har!mer!information!tillgänglig!om!
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marknaden!(Schultz!&!Doerr,!2014).!Sedan!19704talet!har!inte!mycket!hänt!inom!

metoder! för! försäljning,! förrän! nu.! Schultz! &! Doerr! (2014)! går! så! långt! att! de!

menar!att! försäljningsbranschen,! främst!B2B4försäljning,!har!genomgått!ett!pa4

radigmskifte.!!Tidigare!var!köparna!beroende!av!säljarna!för!att!få!hjälp!med!att!

lösa!deras!problem!även!om!de!på!förhand!visste!vad!problemet!var!(Adamson!

et! al,! 2012).! Idag! fungerar!köparnas!process! långt! annorlunda;! likt!hur!männi4

skor!i!första!hand!tenderar!att!diagnostisera!sig!själva!på!internet!när!de!känner!

sig!sjuka,!istället!för!att!först!vända!sig!till!en!läkare!(Dixon,!2012).!Först!gör!de!

en!egen!“diagnos”!för!att!i!ett!senare!skede!höra!av!sig!till!de!leverantörer!som!de!

själva!har!identifierat!(Schultz!&!Doerr,!2014).!Enligt!en!undersökning!av!Adam4

son!et!al! (2012)!med!över!1400!olika!B2B4kunder!har!de! i!genomsnitt!kommit!

60%!in!i!köpprocessen!innan!säljare!ens!kontaktas!med!offertförfrågan.!

!

Grundprincipen!inom!insight%selling!är!att!på!ett!mycket!mer!ingående!sätt!ana4

lysera!de!företag!som!säljarna!säljer!till.!Där!det!tidigare!handlade!om!att!försöka!

sälja!till!allt!och!alla!har!det!nu!övergått!till!att!köpande!företag!ska!uppfylla!vissa!

kriterier!för!att!vara!värd!mödan!att!lägga!tid!på!som!säljare.!Istället!för!att!leta!

efter!kunder!som!har!en!klar!bild!av!sina!behov,!som!traditionellt!sett!gjorts,!ska!

säljare!rikta! in!sig!på!flexibla!organisationer!som!befinner!sig! i!ett! förändrings4

tillstånd!(Adamson!et!al,!2012).!

!

Adamson! et! al! (2012)!menar! att! solution%selling,! som! på! svenska! översätts! till!

relationsbaserad! försäljning! som! beskrivits! ovan,! är! överspelat! och! att! all! för4

säljning! ska! ske! enligt! insight%sellings! principer! för! att! lyckas.!Nedan! i!Tabell! 1!

förklaras!skillnaderna!i!hur!säljare!jobbar!med!solution%selling!kontra!insight%selH

ling.!
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Tabell. 1.. Skillnader. mellan. solution. selling. och. insight. selling. (Adamson. et. al,.

2012,.vår.översättning)..

 

3.10!Säljprocess.
Att!på!ett!standardiserat!och!linjärt!vis!bygga!en!säljprocess!är!något!som!tillhör!

gårdagens!säljtekniker!(Adamson!et!al,!2012;!2013;!Moncrief!&!Marshall,!2004;!

Long!et!al,!2007).!Historiskt!sett!har!säljprocessens!formella!utformning!varit!till!

för! att! hjälpa! säljkåren! att! imitera! de! bästa! säljarnas! säljteknik.! Det! har! länge!

varit!ett!sätt!för!säljorganisationer!att!kvalitetssäkra!sin!försäljning!och!fokus!har!

legat! på! att! utveckla! och! förfina! säljprocessen.! Numera,!menar! Adamson! et! al!

(2013),!ska! istället! fokus! ligga!på!att! låta!säljarna!arbeta!avsevärt!mer! flexibelt!

än! vad! säljprocesser! tidigare! tillåtit.! En! studie! genomförd! med! mer! än! 2500!

säljare! från! över!30!olika!B2B4företag! som!representerar! alla! större!branscher!

och!geografiska!områden!visar!två!distinkta!skillnader.!Majoriteten!av!företagen!

arbetade!enligt!principen!solution%selling!med!formella!regler!och!processer!de4

signade!för!att!maximera!varje!enskild!säljares!prestation.!Samtidigt!fann!de!att!

de! företag! som! jobbar! enligt! principen! insight% selling! hade! motsatt!

förhållningssätt! till! själva! säljprocessen.! De! två!mest! framstående! skillnaderna!

var!en!organisatorisk!betoning!på!säljarnas!egna!omdöme!istället!för!hur!väl!de!

följde! regler! och! förordningar! samt! ledningens! fokus! på! att! stödja! och! guida!

istället!för!att!inspektera!och!ge!direktiv. 
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3.11!Chefernas.roll.
Chefernas!roll!skiljer!sig!markant!mellan!insight%selling!och!solution%selling.!Inom!

insight%selling!arbetar!cheferna!snarare!som!coacher!än!vad!ordet! “chef”! tradit4

ionellt!innebär.!Säljarna!ska!ges!utrymme!för!att!själva!välja!vilken!väg!till!avslu4

tat! sälj! de! finner! är! bäst! istället! för! att! följa! en! förutbestämd! process.! Det! ska!

dock!tilläggas!att!struktur!och!processuppbyggnad!inte!alltid!är!negativt,!men!att!

säljarna!som!känner!stöd!och!uppbackning!snarare!än!att!bli!ledda!av!sina!chefer!

presterar!bättre.!(Adamson!et!al,!2013) 

!

För! att! kunna!bygga! en! säljorganisation! som!erhåller!de! fördelar! en!uppbyggd!

säljprocess! medför! samtidigt! som! de! jobbar! enligt! Insight! Sellings! tankesätt!

måste!säljprocessens!angreppssätt!förändras!(Schultz!&!Doerr,!2014).!Den!trad4

itionella! säljprocessen!är!vanligtvis!uppbyggd!efter!att! logga!säljarnas!åtgärder!

längs!processen.! Istället!ska!säljarna!bara!rapportera!kundbeteenden,!exempel4

vis!om!de!har!valt!att! testa!ett!pilotprogram!som!säljaren!har! rekommenderat.!

Detta!medför!att!säljarna!kan!fokusera!på!att!nå!önskat!mål!istället!för!att!kon4

centrera!sig!på!att!!följa!procedurer!på!ett!förutbestämt!vis.!Andra!viktiga!egen4

skaper!hos!säljarna!är!att!ha!förmågan!att!få!kontakt!med!kunden!på!ett!person4

ligt!plan,!dels!att!de!kan!snabbt!se!hur!produkten!kan!kopplas!till!kundens!pro4

blem.!Kunder!har!till!och!med!explicit!efterfrågat!säljarnas!kompetens!gällande!

produkterna.! De! har!med! sin! erfarenhet! av! tidigare! implementationer! av! pro4

dukten! eller! tjänsten! fått! ovärderliga! erfarenheter! och! kunskaper! (Schultz! &!

Doerr,!2014).!

!

Mycket!i!insight%selling!handlar!alltså!om!att!främja!säljarnas!egen!kreativitet!och!

låta!dem!angripa!potentiella! kunder!på!det! sätt! de! själva! finner!bäst! samtidigt!

som!chefer!och!ledning!ska!stödja!och!guida!under!processen!(Schultz!&!Doerr,!

2014).! Säljarna! ska!vidare! leta!efter!markörer! som!visar!på!kundens!möjlighet!

och!benägenhet!att!införa!förändring!istället!för!att!svara!på!konkreta!offertför4

frågningar!och!således!enbart!bli!en!deltagare!i!ett!priskrig!mellan!olika!leveran4

törer!(Adamson!et!al,!2013).!

! !
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4! Empiri 

I%detta%kapitel%presenteras%en%sammanfattning%av%det%empiriska%material%som%samH

lats%in.%Detta%material%har%genererats%under%nio%utförda%intervjuer%med%respondenH

ter% utvalda% enligt% de% urvalskriterier% som% tidigare% diskuterats.% Sammanfattningen%

delas% in% och%presenteras% efter% de% rubriker% som% tidigare% använts% i% intervjuguiden:%

friskvård,% företagshälsovård%&% hälsokontroller,% inköpsprocessen% respektive% stress.%

Nedan%i%Tabell%2%%finns%en%sammanfattning%av%de%företag%som%har%blivit%intervjuade.%

%

Tabell.2..Sammanfattning.av.de.intervjuade.företagen..

 

4.1!Friskvård.
Samtliga! företag! som! intervjuats! i!den!empiriska! studien! inför!detta!arbete!er4

bjöd! sina! anställda! friskvårdsbidrag! i! olika! utsträckning.! Beloppen! varierade!

mellan!2000!SEK!till!6500!SEK!och!kunde!användas!till!aktiviteter!och!hjälpme4

del!enligt!Skatteverkets!rekommendationer.!Det!vanligaste!var!att!anställda!nytt4

jade! detta! bidrag! för! att! köpa!medlemskap! på! olika! gymanläggningar.! Det! var!

dock!endast!ett!av!våra! intervjuade! företag,! IT4företag!2,! som!hade!statistik!på!

hur! stor! andel! av! deras! anställda! som! faktiskt! nyttjar! bidrag.! Statistiken! som!

denna! respondent!presenterade!visade!att! endast! tre!av! totalt! tjugo! (15!%)!av!

deras!anställda!utnyttjade!detta!friskvårdsbidrag!överhuvudtaget.%

!



! 39!

Utöver!friskvårdsbidraget!var!det!mycket!vanligt!förekommande!att!de!intervju4

ade!företagen!även!var!med!och!sponsrade!anmälningsavgifter!för!olika!sporte4

vent!som!till!exempel!Vasaloppet,!Vätternrundan,!Blodomloppet!med!mera.!Till!

dessa!event!var!det!även!vanligt!förekommande!att!företagen!i!fråga!tyckte!upp!

kepsar!och!tröjor!för!att!visa!samhörighet!och!öka!“team4andan”!inom!företaget.!

!

Andra! förekommande! aktiviteter! inom! friskvård! var! olika! initiativ! som! var!

tänkta!att!gynna!de!anställdas!hälsa.!Aktiviteter!som!nämndes!var!gående!möten,!

initiativ! till! joggingturer! på! lunchrasten,! yoga4instruktör! på! kontoret! en! gång! i!

veckan!och!så!vidare.!Företagsledningen!ville!att!de!anställda!skulle!vara!hälso4

samma!för!att!de!skulle!vara!piggare!och!prestera!bättre!på!arbetsplatsen,!men!

de!hade!även!en!tydlig!uppfattning!om!att!det!skulle! leda!till!mindre!sjukskriv4

ningar!och!mer!välmående!medarbetare.!Reducerat!pris!på!hälsofrämjande!akti4

viteter!via!förmånsportaler!var!även!något!som!flera!respondenter!nämnde!som!

förmån!till!sina!medarbetare. 

!

En!koppling!som!togs!upp!av!flera!av!respondenterna!var!att!sjukskrivningar!och!

ohälsa!på!arbetsplatsen!hade!tydliga!kopplingar!till!personens!privatliv.!Respon4

denten!på!IT4konsult!1!berättade!om!att!samspelet!mellan!arbetslivet!och!privat4

livet!var!en!viktig!faktor!för!medarbetares!välmående.!

!

”Och%det%är%ju%ofta%inte%arbetslivet%bara,%det%är%ju%ofta%barn%och%dagis,%och%hela%konH

ceptet%som%man%ska%få...%Hela%AB:et%hemma%ska%ju%funka...” 

HRHperson,%ITHkonsult%1 

4.2!Företagshälsovård.och.hälsokontroller.
Majoriteten!av!de!företag!som!intervjuats!(5!av!9)!genomför!regelbundna!hälso4

kontroller! av! samtliga! sina!medarbetare! enligt! olika! parametrar.! Vanligt! är! att!

anställda! över! åldern! 50! år! genomgår! en! sådan! undersökning! varje! år,!medan!

yngre!personer!endast!gör!dem!vartannat!år.! !Bland!de!företag!som!erbjöd!sina!

anställda!företagshälsovård!noterade!dem!att!efterfrågan!av!hälsokontroller!steg!

med!åldern,! eftersom!diverse!åldersbetingade!sjukdomar!och!åkommor!under4

söktes!för!de!anställda!som!är!över!50!år.!Intresset!hos!yngre!personer!låg!sna4
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rare!enbart!hos!de!personer!som!var!måna!om!sin!hälsa!och!ville!få!ett!kvitto!på!

att!deras!ansträngningar!gav!resultat!och!att!de!“på!pappret”!mådde!bra!och!var!

friska. 

!

“Men%jag%upplever%att%efterfrågan%[på%hälsokontroller]%börjar%komma%mer%och%mer%

med%åldern,%för%man%märker%själv%att%man%börjar%bli%lite%träigare%i%köttet...%Men%det%

är% ju%samma%sak%som%med%pensioner,% jag%tror%att%det%också%är%en%sådan%grej%som%

intresset%ökar%med%ålder%“ 

HRHperson,%ITHkonsult%1%

%

Anledningar! till! varför! företagen! erbjuder! sina! anställda! företagshälsovårds4

tjänster!varierar!mellan!de!olika!företagen.!Vissa!företag!menade!på!att!anställda!

idag! förväntar! sig! att! arbetsgivaren! erbjuder! någon! form! av! företagshälsovård!

och!av!den!anledningen!köper!de!in!tjänster.!Det!framgår!även!genom!en!intervju!

med!Teknikkonsult!2!där!de! framhäver!hälsokontrollerna! som!en!medarbetar4

förmån!vid!nyanställningar!men!med!bakomliggande!motivet!att!det!ska!hjälpa!

dem! stärka!deras! varumärke!och! locka!mer!människor! att! söka! jobb!hos!dem.!

Huvudanledningen!verkade! inte!nödvändigtvis!vara! för!att! förbättra!de!anställ4

das!välmående!och!minska!sjukfrånvaron,!utan!att!det!ses!som!en!möjlig!positiv!

bieffekt!av!användandet!av!företagshälsovårdstjänster.!!

!

“Och%det%är%absolut%också%en%del%av%vårt%empire%brand,%att%vi%har%det%som%en%förmån%

för%det%är%väldigt%bra%att%få%en%helhetsbild%av%sin%kropp,%och%de%är%ganska%dyra%dessa%

undersökningar%också%faktiskt.” 

HRHperson,%Teknikkonsult%2 

!

Andra! återkommande! inställningar! gentemot! företagshälsovård! är! hur! kost4

samma! de! är.!Många! företag! nämnde! upprepade! gånger! hur! dyrt! det! var!med!

företagshälsovård!och!att!de!sällan!fick!ut!något!riktigt!värde!för!företaget,!mer!

än!att!anställda!som!redan!är!måna!om!sin!hälsa!fick!positiva!besked!från!hälso4

kontrollerna.! Företagsledningen! fick! inte! alltid! sammanställningar! av! den! data!

eftersom!det!krävdes!inköp!av!extratjänster.!IT4företag!1!menar!för!att!de!ska!få!

ut!något!nyttigt!av!hälsokontrollerna!behöver!företaget!köpa!till!just!extratjäns4
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ter! som! företaget! inte! har! budgeterat! för! och! därmed! inte! får! ut! något! riktigt!

värde!från!användningen!av!företagshälsovårdstjänsten.!!

!

“Jag% tycker% inte%hälsoundersökningar%ger%någonting,% för%oftast%är%det% så%att%man%

går%på%en%hälsoundersökning%och%så%gör%man%det%om%två%år%igen,%men%man%har%inte%

gjort% någon% egen% förändring,% för% den%återkopplingen%har%man% inte,% om%man% inte%

köper%den%tjänsten.“ 

HRHperson,%ITHföretag%1%

%

Samtliga! respondenter! som! erbjuder! hälsokontroller! har! detta! som! en! frivillig!

förmån!för!sina!medarbetare.!Andelen!som!gjorde!denna!undersökning!var!dock!

lågt.!Teknikkonsult!2!berättar!att!endast!40!%!av!deras!medarbetare!utför!denna!

hälsokontroll! samt! att! den! vanligaste! anledningen! till! att! de! inte! gör! den! var!

stress! och! tidsbrist.! Detta! är! dock! helt! normala! siffror! inom! konsultbranschen!

menar!deras!leverantör!av!hälsokontroller,!Avonova.!

!

“Nej,%precis%det%är%inget%krav,%det%är%inget%vi%kan%göra%i%och%med%att%vi%är%konsulter,%

många%sitter%hos%kund,%många%reser%mycket%och%vill%inte%ta%sig%tid%till%detta%och%vill%

inte%göra%dessa,%man%tycker%inte%att%de%är%värda%att%göra.%Så%det%kan%vara%lite%de,%

eller%det%är%deras% [Avonova]% förklaring%att%det%är%de%som%vill% ta%hand%om%sig%som%

går%och%gör%undersökningen,%men%så%är%det%ju%i%alla%företag.”%

HRHperson,%Teknikkonsult%2%

%

Även!Medtech4bolag!1!har!liknande!statistik!där!endast!60!av!150!(40!%)!med4

arbetare!gjorde!hälsoundersökningarna!vid!det!senaste!tillfället.!Även!här!nämns!

tidsbrist!som!en!möjlig!orsak!på!det!låga!medverkandet!eller!att!vissa!personer!

helt!sonika!väljer!att!“stoppa!huvudet!i!sanden”!i!rädsla!att!testerna!ska!visa!på!

dålig!hälsa!eller!att! åtgärder!är!nödvändiga! för!att!bli! friskare!och!må!bättre.! I!

övrigt! var!orsakerna! till! bristande!deltagande!kopplat! till! ointresse! från!de!an4

ställda,!de!tyckte!alltså! inte!att!det!var!nödvändigt!att!ta!tid!från!arbetet!för!att!

göra!tester!när!de!redan!själva!kände!att!de!mådde!bra!och!inte!behövde!“kvit4

tot”!som!bevisar!det.!

!
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Angående! hur! resultaten! av! hälsoundersökningarna! presenterades,! dels! till!

medarbetarna!själva!och!dels!till!företagsledningen!skiljde!sig!markant!mellan!de!

olika!respondenterna.!Vanligt!var!att!företagen!fick!sammanställningar!på!avdel4

ningsnivå!samt!att!de!anställda!fick!personlig!återkoppling!från!läkaren!som!ge4

nomfört!undersökningen.!Företagen!kunde!aldrig!få!information!eller!provresul4

tat!på!individnivå.!Hur!företagsledningen!och/eller!HR4avdelningen!fick!den!här!

sammanställningen! skiljde! sig! mellan! vilken! företagshälsovårdstjänst! de! an4

vände,!vilket!företag!som!tillhandahåller!den!samt!vilka!extratjänster!som!teck4

nats.! Majoriteten! av! de! företag! som! fick! sammanställningar! uppskattade! åter4

kopplingen!och!tyckte!sig!kunna!använda!informationen!för!att!förbättra!de!an4

ställdas!arbetssituation,!där!konkreta!åtgärder!handlade!om!att!tillsätta!mer!re4

surser!i!exempelvis!avdelningar!som!upplevde!hög!stressnivå.!Nivån!på!hur!ak4

tivt! företagen! arbetade!med!detta! varierade!mellan! företagen,!men!de! som! får!

återkoppling!verkar!vilja!använda!informationen!på!bästa!sätt.!

!

“Absolut,%vi% får% statistik% från%Avonova%regelbundet,% så% jag%brukar% få%varje%kvartal%

och%sen%helårsredovisning%också.%Och%så%bjuder%vi%in%dem%två%gånger%per%år%där%vi%

går%igenom%statistiken%där%vi%får%se%hur%orterna%mår.”!

HRHperson,%Teknikkonsult%2 

!

Av!de! företag!som! inte!erbjöd!någon! form!av!hälsokontroller! till! sina!anställda!

var!anledningarna!liktydiga.!IT4konsult!2!och!Teknikkonsult!1!tyckte!båda!två!att!

de!inte!fick!ut!något!värde!från!att!genomföra!hälsokontroller,!att!resultaten!från!

hälsokontrollerna!helt!enkelt!var!för!intetsägande!både!för!den!anställde!som!för!

företaget.!Av!dessa!anledningar!hade!de!tagit!beslutet!att!den!typ!av!företagshäl4

sovård!inte!var!värd!kostnaden!och!att!de!istället!valde!att!lägga!tid,!energi!och!

pengar!på!andra!insatser!istället.!Exempel!på!detta!var,!som!många!av!de!andra!

företagen! också! uppmuntrade! till,! välutvecklade! intranätsystem! där! anställda!

kunde! läsa! om! vilka! lopp! eller! andra! friskvårdsfrämjande! aktiviteter! som! de!

kunde!anmäla!sig!till. 

!

”Vi%tittar%lite%på%vad%sådana%tester%ger%för%resultat%också.%Och%då...%ibland%så%ger%den%

inte%så%stort...%alltså%empiriskt%vad%det%ger%för%värde%så%är%det%så%här%‘ja%men%du%får%
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dina%testresultat’%men%det%säger%inte%så%mycket.%Så%då%har%vi%ju%fram%till%nu%iallafall%

gjort%bedömningen%att%okej%då%gör%vi%några%andra%insatser%istället.”%

HRHperson,%ITHkonsult%2%

%

Bortsett!från!hälsokontrollerna!erbjöds!det!många!olika!andra!tjänster!som!har!

koppling! till! företagshälsovård.! Främst! gällde! det! möjlighet! till! krissamtal! till!

utbildad! personal,! där! den! anställde! kunde! få! stöd! och! hjälp! vid!mer! psykiska!

svårigheter!och!besvär.!IT4konsult!2!jobbade!nästan!uteslutande!med!den!typen!

av!stöd!för!sina!anställda!istället!för!traditionella!hälsokontroller!och!blodprov4

stagningar!och!menade!att! de! fokuserade!på! individanpassade! insatser! vid!be4

hov.!Andra! typer!av! företagshälsovårdskopplade! tjänster!var!rehabilitering!och!

ergonomi! på! arbetsplatsen! där! vissa! företag! jobbade! med! ergonomikonsulter!

som! åkte! ut! och! såg! till! att! alla! anställda! hade! kontorsstolen! korrekt! inställd.!

Medtech4bolag!1,!där!anställda!inte!sällan!behövde!resa!till!kontor!i!andra!länder,!

erbjöd!nödvändiga!vaccinationer!för!detta!men!hade!även!servicen!att!betala!för!

vaccinationer!vid!privatresor.!

4.3!Stress.
Stress!har!visat!sig!under!intervjuerna!varit!ett!vanligt!förekommande!inslag!hos!

respondenterna,!då!alla!företag!har!erfarenhet!av!anställda!som!blivit!sjukskriva!

på! grund! av! stress! eller! utmattningssymtom.!Många! av! respondenterna! berät4

tade!att!just!stress!är!ett!av!deras!allra!största!problem!när!det!kommer!till!sjuk4

skrivningar.!Detta!ger!teknikkonsult!1!medhåll!för!då!hen!uttrycker!att!stress!är!

ett!stort!problem!för!både!dem!och!för!branschen!som!sådan.!!

!

“Men%det%största%problemet%för%oss,%som%med%alla,%är%ju%stress,%det%är%ju%det%man%ser,%

alla%är%stressade%idag.” 

HRHperson,%Teknikkonsult%1%

%

En!iakttagelse!var!att!i!samtliga!fall!där!stress!mättes!hos!respondenterna,!gjor4

des! detta! i! samband!med!hälsokontrollen! genom!en! blankett! eller! samtal!med!

läkare.!Detta!trots!att!det!tidigare!bekräftats!att!de!mest!stressade!medarbetarna!
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inte! tog!sig! tid!att!gå!på!dessa!hälsoundersökningar.!Detta!bekräftades!av!Tek4

nikkonsult!2!i!diskussionen!angående!identifiering!av!stress.!!

!

“De% som%är% jättejättestressade,% dem% tar% sig%ändå% inte% tid%att% gå%på%de%här%hälsoH%

undersökningarna.”% 

HRHperson,%Teknikkonsult%2%

%

Att! “vanliga%medarbetare”! blev! sjukskrivna! av! stress!hade! samtliga! intervjuade!

företag!erfarenhet!av!och!detta!sågs!som!ett!vanligt!förekommande!fenomen!som!

var!att!förvänta!sig.!Däremot!när!en!chef!blev!sjukskriven!så!resulterade!detta!en!

betydligt!mer!problematisk!situation!för!organisationen!i! fråga.!Vilket!en!av!re4

spondenterna,! Teknikkonsult! 1,! ger!medhåll! för! då! personen! i! fråga! berättade!

om! ett! särskilt! fall! av! långtidssjukskrivning! till! följd! av! stress! hos! en! av! deras!

högre!chefer. 

%

“Det%är%ju%en%sak%om%det%är%en%medarbetare%som%är%långtidssjukskriven,%och%så%sen%

så%när%det%är%en%chef...%Det%får%ju%större%konsekvenser%för%verksamheten%någonstans%

när%det%är% chefen% som%är% sjuk.%Det%påverkar% ju% liksom%30H40%personer%under%den%

chefen% som%står%utan%och% ‘jaha,% vad%händer%nu?’.%Det%är% fler% faktorer%att% fundera%

över.”%

HRHperson,%Teknikkonsult%1 

!

Att!skilja!på!chefer!och!övriga!medarbetare!gällande!hälsokontroller!är!även!nå4

got!som!IT4företag!2!gjort,!då!de!endast!har!gjort!grundläggande!hälsokontroller!

av!sin!ledningsgrupp,!men!inte!övriga!anställda!på!företaget.!Respondenten!gav!

inte!uttryck!varför!hälsokontroller!enbart!erbjudits!till!ledningsgruppen!utan!gav!

istället!uttryck!för!ledningsgruppens!behov!av!hälsokontroller. 

!

”Ja,%det%är%tufft%att%driva%eget%företag%ibland%och%det%var%skönt%att%få%någon%form%av%

balanskoll...%Fick%liksom%en%stämpel%på%att%det%är%bara%att%köra%vidare.%Det%var%en%

väldigt%sådan%omfattande%‘amerikansk%undersökning’%med%allt%från%att%knacka%på%%

%
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knäet%till%att%cykla%till%att%ta%alla%blodprover%som%finns.%Så%egentligen%var%det%nog%

mera%psykiskt%tillfredsställande%än%fysiskt.”%

VD,%ITHföretag%2%

4.4! Inköpsprocessen.
Det!visade!sig!variera!kraftigt!hur!de!företag!vi!intervjuat!avtalat!om!och!köper!in!

sina!företagshälsovårdstjänster.!Vissa!hade!långa!ramavtal!som!täckte!hela!orga4

nisationen! och! som! omfattade! samtliga! lokala! kontor,! medan! andra! inte! hade!

några!avtal!överhuvudtaget,!utan!blev!kontaktade!när!“det!var!dags!för!kontroll!

igen”,! inte! helt! olikt! hur! tandläkare! kontaktar! sina! patienter.! Teknikkonsult! 2!

berättar!att!de!nu!har!ett!rikstäckande!avtal!med!en!enda!leverantör!av!sin!före4

tagshälsovård! som! nu! som! gäller! för! nästan! samtliga! deras! kontor! i! Sverige.!

Detta!till!skillnad!mot!tidigare!när!de!flesta!av!kontoren!hade!egna!lokala!avtal.%

%

“Så%där%hade%vi%tror%jag%50%olika%avtal%innan%vi%hade%Avonova,%så%det%var%ett%jätteH

jobb…%Och%det%visade%sig%att%Avonova%fanns%på%många%orter%och%de%var%helt%enkelt%

smidigt%att%jobba%med%dem%så.” 

HRHperson,%Teknikkonsult%2%

%

Det! här! avtalet! gäller! över! en! treårsperiod! för! att! sedan! gå! ut! på! upphandling!

igen.! Detta! begränsar! dock! kraftigt! antalet! företag! inom! företagshälsovården!

som! kan! lämna! anbud,! då! endast! ett! fåtal! leverantörer! har! den! rikstäckande!

täckning!som!avtalet!kräver.!Detta!har!enligt!respondenten!gjort!att!vissa!företag!

gått!samman!och!lämnat!anbud!tillsammans!på!detta!stora!kontrakt,!för!att!till4

sammans!kunna!erbjuda!företagshälsovård!på!alla!de!orter!där!Teknikkonsult!2!

har!kontor.!

!

Att!ha!ett!centralt!avtal!angående!företagshälsovården!på!detta!vis!är!något!rela4

tivt!nytt!för!Teknikkonsult!2!som!endast!införde!detta!för!fyra!år!sedan!och!har!

precis! genomfört! sin! första! förnyade! upphandling! av! avtalet.! Dock! ser! de! ett!

värde! med! detta! tillvägagångssätt! som! leder! till! mindre! administration! samt!

bättre!villkor!och!priser,!då!det!är!ett!enda!stort!avtal!istället!för!att!alla!kontor!

hade!sina!egna!avtal!som!de!hade!innan,!berättar!respondenten. 
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!

“Det%underlättar% ju%även% för%oss,%eftersom%vi%är%så%många%att%vi%har% just%ett%avtal%

med%ett%företag%som%vi%jobbar%med%som%man%kan%kontakta.” 

HRHperson,%Teknikkonsult%2%

%

Samma!respondent!nämner!även!att!de!tycker!det!är!bra!att!få!resultat!och!sta4

tistik!från!olika!avdelningar!och!kontor!levererade!på!samma!sätt!för!att!enkelt!

kunna!jämföra!både!mellan!kontor!men!även!gentemot!tidigare!år.!I!dessa!stora!

upphandlingar! så! påpekar! respondenten! även! att! det! inte! enbart! är! inköpsav4

delningen! som!är! inblandad,! utan! att! koncern4VD! fattar!det! slutgiltiga!beslutet!

och!avslutar!affären.!

!

Detta! förfarande!skiljer! sig!markant! från! Juridisk!konsult!1! som! inte!har!något!

skriftligt!avtal!med!sin!leverantör!av!företagshälsovård,!men!ändå!använt!sig!av!

denna! i! femton! års! tid.!De!blir! kontaktade! av! sin! företagshälsovårdsleverantör!

när!det!är!dags!och!bokar!då!in!tider!för!de!anställda!att!komma!på!hälsokontrol4

ler.!

!

“Ja%och%just%nu%så%vet%jag%inte%om%vi%har%något%avtal,%mer%än%att%vi%kontaktar%dem%

vartannat%år...%Eller%de%kontaktar%väl%oss...%För%de%vet%ju%att%det%är%dags%igen.” 

Kontorschef,%Juridisk%konsult%1%

%

Samma!respondent!berättar!även!att!de!ett!flertal!gånger!har!jämfört!priser!och!

utbud!med!andra!leverantörer,!men!valt!att!stanna!kvar!främst!på!grund!av!när4

heten! till! mottagningen! samt! att! sparad! data! från! tidigare! års! hälsokontroller!

kan!användas!för!att!jämföra!värden!på!årsbasis.!

!

“Men%vi%har%ändå%valt%att%vara%kvar%på%Totalhälsan%och%de%har%ju%alla%våran%gamla%

data%och%kan%liksom%ge%statistik%över%tid%och%så.” 

Kontorschef,%Juridisk%konsult%1%

% %
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5! Analys.

Detta% kapitel% syftar% till% att% analysera% det% empiriska%materialet% och% sedan% koppla%

samman% den% teoretiska% bakgrunden% för% vidare% diskussion.% Inom% detta% kapitel%

kommer%det%ges%plats%för%våra%egna%tankar,%reflektioner%och%åsikter%för%att%slutligen%

kunna%besvara%problemformuleringen.%Kapitalet%är%indelat%i%inköp,%kundrelationer,%

kundtyper%samt%FMA.%

5.1! Inköpsbeteenden.
Gemensamt! för! alla! företag! gällande! inköpsprocesserna! är! att! de! själva! gör! en!

utförlig!undersökning!av!vad!marknaden!har!att!erbjuda,!vilket!ligger!helt!i!linje!

med!vad!forskningen!inom!ämnet!har!dragit!för!slutsatser!(Adamson!et!al,!2012;!

2013;!Moncrief!&!Marshall,!2004).!Köparna!vill!alltså!hålla!sig!så!välinformerade!

att!de!med!stor!säkerhet!tar!beslut!de!inte!kommer!att!ångra.!Huruvida!företagen!

i!genomsnitt!befinner!sig!i!60!%!av!inköpsprocessen!(Adamson!et!al,!2012)!innan!

leverantörer! kontaktas! är! svårt! för! oss! att! uppskatta! utifrån! det! empiriska!

materialet,!men!det! är! tydligt! att!de!gör! egenställda!behovsanalyser!och! rigida!

undersökningar!innan!de!gör!några!som!helst!förfrågningar!till!leverantörer!gäl4

lande!offerter!eller!prisuppgifter.!När!leverantörerna!väl!kontaktas!handlar!det!i!

mångt!och!mycket!enbart!om!att!ta!in!prisuppgifter,!eftersom!de!redan!har!läst!

på! respektive! leverantörs! hemsida! om! vad! de! kan! erbjuda! för! typ! av! tjänster.!

Detta!stämmer!väl!överens!med!vad!Long!et!al!(2007)!påstår! i!sina!studier!till4

sammans!med!Adamson!et!al!(2012).!%

5.2! Inköpsprocessen.
Inköpsprocessen! följer! samma!mönster! för! de! större! företagen.! En! anställd! på!

HR4avdelningen! får! i!uppdrag!att! göra!en!behovsanalys!och! sätta!upp!en!krav4

specifikation! för! den! företagshälsovård! företaget! behöver.! Medtech4företag! 1!

inblandade! även! avdelningschefer! för! att! täcka! in! allas! behov,! men! vanligtvis!

sköter!HR4avdelningen!detta!på!egen!hand.%

!

”Så%tittar%vi%på̊%vad%vill%vi%ha?%Vad%har%vi%för%behov?%Och%då%var%vi%en%partsammanH

satt% grupp% lite% så% där% tvärfunktionellt...% Inte% bara%HR% utan% det% var%HR,% ekonomi,%
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inköp%och%sedan%så%fackliga%parter%och%sedan%titta%vi%på̊:%Vad%är%det%egentligen%för%

behov%vi%har,%så%vi%försökte%ställa%en%kravprofil%och%sedan%utifrån%den%gick%vi%ut%och%

gjorde%en%offertförfrågan.” 

HRHperson,%MedtechHföretag%1 

!

Efter!utförd!behovsanalys!görs!en!grundlig!efterforskning!på! internet!om!vilka!

leverantörer!som!finns!att!välja!mellan!som!uppfyller!kravspecifikationen,!varpå!

de!utsållade! företagen!kontaktas.!Dixon! (2012)!menar!att! företag! i!detta! skede!

enbart!är! intresserade!av!att! jämföra!priser!för!att!hitta!det!billigaste!alternati4

vet,!vilket!stämmer!väl!överens!med!den!attityd!de!intervjuade!företagen!uppvi4

sat.!!

!

“[...]och%sedan%valde%vi%ut%de%här%fem%vill%vi%ska%komma%in%med%ett%förslag%eller%en%

offert…%och%sen%så%gjorde%dom%det%och%så%gick%vi%tillbaka%till%projektgruppen%och%så%

titta%vi%på%prisbilden%och%sedan%sa%vi%‘det%här%låter%lite%spännande%och%kul’%och%sen%

så%bestämde%vi%oss%för%det.” 

HRHchef,%MedtechHbolag%1%

%

Det!är!precis!det!scenario!som!Adamson!et!al!(2012)!menar!att!säljare!ska!und4

vika!eftersom!det!endast!slutar!i!ett!priskrig!leverantörerna!emellan.!Istället!ska!

säljaren! ta!en!provokativ! ställning!och!utmana!kundens!behovsanalys!och!pro4

blemställning!och!komma!med!egna!förslag!på! lösningar!(Adamson!et!al,!2012;!

Dixon,!2012).! 

!

Ofta! är! det! en! ensam!person! på! det! köpande! företaget! som! fattar! beslutet! om!

vilken! leverantör! som! ska! väljas.! Innan! det! slutliga! beslutet! tas! har! HR4

avdelningen! diskussioner! om! vad! som! ska! väljas! och! den! som! genomförde!

undersökningen! lämnar! sina! egna! rekommendationer! och! tankar! om! vilket! al4

ternativ!som!bör!väljas.!

!

I!vilka!konstellationer!de!beslutsfattande!eller!påverkande!grupperna!har!skiljer!

sig!företagen!emellan!men!oftast!handlade!det!om!åtminstone!en!HR4person!och!

HR4chefen.!Likheter!kan!dras!till!Dixons!(2012)!teori!om!att!företag!idag!har!allt!
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mer!sofistikerade!inköpsavdelningar!som!har!som!uppgift!att!göra!förstudier!och!

undersöka!marknaden!och!dess!alternativ.!Även!om!samtliga!intervjuade!företag,!

förutom!IT4konsult!1!har!en!central!inköpsavdelning!som!sköter!alla!inköp!från!

externa!parter,!kunde!vi!märka!av!den!ökade!nivå!av!komplexitet!i!inköpsproces4

serna!jämfört!med!vad!teorin!ger!för!historisk!bild!av!den!(Adamson!et!al,!2012). 

!

Som!Moncrief! &!Marshall! (2004)! också!menar! har! försäljningsklimatet! i! stort!

förändrats.!När!bilköpare! tidigare!gick!direkt! till! återförsäljaren! för!att! få!hjälp!

med!vilken!modell,! tillbehör,!pris!och!så!vidare!gör!han!eller!hon!idag!egen!be4

hovsanalys!och!får!prisuppgifter!direkt!på!internet!(Dixon,!2012).!På!samma!vis!

hanteras! inköp! inom!B2B! från!vad!vi!har! sett! genomgående! för!de! intervjuade!

företagen.!Först!ställs!en!behovsanalys!med!stöd!av!bland!annat!information!som!

finns!att!inhämta!från!leverantörernas!hemsidor!för!att!sedan!kontakta!leveran4

törer.!

5.3!Kundrelationer.
Företagen!i!vår!studie!är!överens!om!att!enkelhet!är!av!stor!betydelse,!både!gäl4

lande!köpprocessen!med!centrala!avtal!som!minimerar!administrativt!arbete!och!

smidighet!vid!användandet!av!tjänsten.!Nöjdhet!i!dessa!faktorer!verkar!skapa!en!

sorts!tröghet!i!vilja!att!byta!leverantör,!även!om!det!skulle!visa!sig!finnas!bättre!

alternativ! på! marknaden.! De! intervjuade! företagen! tenderar! att! enbart! göra!

marknadsundersökningar! när! de! upplever! missnöje! med! nuvarande! tjänst.!

Schultz!&!Doerr!(2014)!hävdar!att!enkelhet!och!nöjdhet!redan!i!inköpsprocessen!

banar! väg! för! långsiktiga! relationer! företagen! emellan.! Medan! Adamson! et! al!

(2012)! påstår! att! relationsbyggande! försäljning! tillhör! gårdagen,! håller! inte!

Schultz!&!Doerr!(2014)!med!om!det.!Från!det!vi!har!sett!uppskattar!fortfarande!

köpande!företag!att!ha!en!bra!och!nära!relation!med!leverantören,!vilket!då!lig4

ger!i!linje!med!vad!Schultz!&!Doerr!(2014)!påstår.!Huruvida!företagen!påstår!sig!

uppskatta!relationsbyggande!försäljning,!men!att!de!i!realiteten!köper!fler!tjäns4

ter!och!produkter!från!de!provokativa!insight4säljande!personerna!är!oklart.!!
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5.4!Val.av.kundtyp.
Att! relationen!mellan!kund!och!är!väsentlig!kan!konstateras! av! föregående!av4

snitt!kommer!en!vidare!diskussion!föras!kring!hur!startup4bolag!ska!gå!tillväga!

när!de! ska!välja! vilken!eller! vilka!kunder!de! i! första!hand! ska! fokusera!på!och!

vilka!aspekter!de!ska!ta!hänsyn!till.!

!

Som! tidigare! argumenterat! av! Gomez4Arias! (2007)! och! Bartman! (2015)! kan!

både! fördelar! och! nackdelar! studeras! hos! stora! respektive! små! företagskun4

der.!!En!observation!gällande!kundstorlek!som!gjorts!inom!det!empiriska!materi4

alet!antyder!att!ett!företags!beslutsprocess!och!benägenhet!att!fatta!kvicka!beslut!

helt!klart!korrelerar!med!dess! storlek.!Mindre! företag! så! som! IT4konsult!2!och!

IT4företag! 2! antyder! att! beslut! gällande! inköp! av! externa! tjänster! tycks! fattas!

enkelt!och!utan!onödig!byråkrati,!medan!större!företag!snarare!hävdar!det!mot4

satta.!

!

”Vår%ledningsgrupp%är%lite%adhoc...%skulle%man%minst%sagt%kunna%säga...%Alltså%det%är%

mera%snabba%telefonsamtal%med…%jag%kom%på%det%här%i%duschen...%ska%vi%göra%det?” 

VD,%ITHföretag%2%

%

IT4konsult!1!ger!även!uttryck!för!att!en!förändring!gällande!beslut!av!inköp!har!

skett!på!senare!tid.!Denna!förändring!har!lett!till!en!centralisering!av!alla!inköps4

beslut! för! att! spara! både! tid! och! pengar.! Detta! har! Bartman! (2015)! uppmärk4

sammat!som!en!svårighet!hos!storföretag!och!antyder!att!startup4bolag!bör!vara!

observanta!på!detta.!Detta!har!även!noterats!hos! flera!av!de!andra! responden4

terna!med!större!organisationer!och!kontor!på!flera!orter.!Teknikkonsult!2!hade!

till! exempel! tidigare! enskilda! avtal! på! nästan! samtliga! deras! cirka! 60! kontor! i!

Sverige!innan!de!valde!att!centralisera!upphandlingen!av!hela!koncernens!före4

tagshälsovård,!styrt!till!ett!enda!avtal.!

!

“Så%där%hade%vi%tror%jag%50%olika%avtal%innan%vi%hade%Avonova,%så%var%ett%jättejobb...%

Och%det%visade%sig%att%Avonova%fanns%på%många%orter%och%de%var%helt%enkelt%smidigt%

att%jobba%med%dem%så.” 

HRHperson,%Teknikkonsult%2%
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Detta!avtal!menar!respondenten!skapar!mindre!administration!och!bättre!priser,!

då!ett!kontrakt!i!denna!storlek!erbjuder!möjligheter!för!anbudslämnande!företag!

att! gå!ner! i! sina!marginaler.!Det!kräver!dock!att!de!kan!erbjuda! företagshälso4

vård!på! samtliga!orter! som!Teknikkonsult!2!har!kontor! för! att! de! ska!uppfylla!

anbudskraven.!Detta!har!enligt!respondenten!gjort!att!företagshälsovårdföretag!

gått!ihop!och!lämnat!anbud!på!detta!tillsammans.!Detta!är!något!vår!uppdragsgi4

vare!bör!ha! i!åtanke,!då!möjligheten!att!nå!dessa!stora!rikstäckande!organisat4

ioner!kräver!ett!sådant!samarbete!med!något!av!de!större!företagshälsovårdföre4

tagen.!

!

Både! Gomez4Arias! (2007)! och! Bartman! (2015)! argumenterar! för! att! startup4

bolag! ofta! lockas! att! satsa! på! större! företagskunder,! främst! baserat! på! att! den!

direkta!intäktspotential!och!säkerheten!är!större.!Detta!argument!kan!delvis!an4

tas!stämma!då!empirin!antyder!att!stora! företag!ofta!är!återkommande!kunder!

hos!sina!leverantörer.!Det!är!dock!viktigt!att!lyfta!fram!att!detta!även!medför!en!

hel!del!krav!på!det!säljande!förtaget.!!

!

Trots!det!något!begränsade!urvalet!av!respondenter!upplevs!det!att!en!trend!kan!

tydas.! Stora! företag!med! utvecklade! HR4avdelningar! kräver!mer! från! sin! före4

tagshälsovårdsleverantör!än!mindre!företag.!Detta!skulle!kunna!härledas!till!att!

storföretag! har! större! resurser! samt! en! plan! för! aktivt! strategiarbete! gällande!

sina!medarbetares!välmående.!Detta!medför!att! kunden!ofta! ställer!krav!på!en!

heltäckande!företagshälsovård.!Detta!är!något!som!respondenten!från!IT4konsult!

1!påpekar!är!viktigt!för!dem.!

!

”Ja,%vi%vill%inte%gå%till%någon%och%bara%konstatera%att%man%är%sjuk%och%så%skickas%man%

vidare% utan% då% skall% det% vara% en% helhetslösningen...%Man% vill% ha% en% kontakt.”%HRH

person,%ITHkonsult%1 

%

Inom!den! empiriska! studien! har! det! framkommit! att!många! av! de! intervjuade!

beskriver! sjukförsäkringar! som! ett! komplement! till! företagshälsovården! och!
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nämner!ofta!detta! som!en!stor! förmån! för!de!anställda.!Detta!är!något! Juridisk!

konsult!1!beskriver!som!en!av!deras!absolut!bästa!personalförmåner.! 

!

“Vi%har%också̊%en%privatsjukförsäkring…%Så%att%alla%anställda%är%kopplade%till%SEBH

tryggliv.%Vilket%är%en%av%våra%absolut%bästa%personalförmåner.”%

Kontorschef,%Juridisk%konsult%1%

%

En!annan!respondent!uppmärksammar!dock!att!deras!organisation!föredrar!att!

företagshälsovårdsleverantören! hanterar! sjukskrivningsärenden! relaterade! till!

arbetslivet,!istället!för!att!använda!sig!av!sjukförsäkringar.!Detta!för!att!få!en!god!

insyn!i!processen,!även!om!det!alltid!föreligger!en!viss!sekretess.!Respondenten!

lyfter!även!fram!de!positiva!effekterna!av!att!HR4avdelningen!i!samråd!med!före4

taghälsovården! kan! hantera! ärendet! och! snabbt! utarbeta! en! individuell! hand4

lingsplan! för! den! anställda.! Detta! helt! i! enlighet! med! Long! et! al! (2007)! och!

Moncrief! &! Marshall! (2004)! som! anser! att! en! nära! relation! är! avgörande! för!

framgångsrik!B2B4försäljning.!Ett!återkommande!fenomen!och!de!flesta!respon4

denter! pekar! specifikt! ut! vikten! av! en! stabil! relation! med! sin! leverantör.!!

Detta! innebär! att! en! satsning! på! långsiktiga! relationer! mellan! leverantör! och!

kund!kan!gynna!båda!parter! i! slutändan!vilket! är!helt! i! linje!med!Gomez4Arias!

(2007)!observationer.!Att! långsiktiga!relationer!är!viktiga!inom!B2B4försäljning!

visade!sig!även!genom!intervjun!med!Juridisk!konsult!1,!som!hade!använt!sig!av!

samma!leverantör!av!hälsokontroller! i!15!år,! trots!att!de! inte!har!något!skrivet!

avtal!alls.!

!

“Men%vi%har%ändå%valt%att% vara%kvar%på%Totalhälsan,% och%de%har% ju%all% vår%gamla%

data%och%kan%liksom%ge%statistik%över%tid%och%så.” 

Kontorschef,%Juridisk%konsult%1%

%

Detta!kan!härledas! till! vad!Lieberman!&!Montgomery! (1988)!kallar!buyer%switH

chingHcosts,! vilket!de!beskriver!är!en!av! tre!möjliga! fördelar!som!en! tidig!aktör!

kan! ha! jämfört! med! efterkommande! konkurrenter.! Med! buyer% switchingHcosts!

menar!de!den!“tröskel”!som!hindrar!att!en!befintlig!kund!byter!till!en!annan!leve4

rantör.!I!Juridisk!konsult!1’s!fall!är!det!den!data!från!tidigare!års!hälsokontroller!
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som!deras!nuvarande!hälsovårdsleverantör!har!sparat!och!kan!på!så!vis!jämföra!

värden!på!årsbasis,!som!skulle!gå!förlorad!om!de!bytte!leverantör. 

5.5!Fördelar.med.att.vara.först.på.en.marknad.
Genom!att!vara!den!första!aktören!på!en!marknad,!kan!ett!företag!få!viktiga!kon4

kurrensfördelar!gentemot!kommande!aktörer.!Lieberman!&!Montgomery!(1988)!

menar!att!företag!som!är!först!till!marknaden!kan!få!tre!möjliga!fördelar:!technoH

logy%leadership,!control%of%resources!samt!buyer%switchingHcosts.!

!

För!att!bryta!ned!detta!och!tillämpa!det! i!det!specifika!fallet!Onelab!kan!vi!ute4

sluta!vissa!av!dessa!möjliga! fördelar!och!koncentrera!våra! råd!och! rekommen4

dationer! där! det! genom!denna! teori! finns!möjliga! övertag! som!Onelab! kan! ut4

nyttja.%

%

Technology% leadership! är! dock! inte! något! som! är! aktuellt! i! Onelabs! fall! och!

bransch,!då!teknologin!som!nyttjas!för!blodanalysen!inte!är!ny!samt!att!inte!hel4

ler! tjänsten!går!att! skydda!med!patent.! Inte!heller!control%of%resources! är!något!

som!Onelab!kan!förvänta!sig,!då!de!inte!har!möjlighet!att!kontrollera!de!resurser!

som!denna!typ!av!tjänst!kräver,!då!blodanalysen!inte!görs!av!Onelab!själva!samt!

att!tekniken!för!att!leverera!resultaten!inte!är!patenterad.!

!

Buyer%switchingHcosts,!som!tidigare!diskuterats,!kan!dock!vara!potentiell!fördel!i!

Onelabs!fall.!Genom!att!erbjuda!sina!kunder!en!tjänst!som!gör!det!svårt!för!kun4

derna! att! byta! till! en! konkurrent! i! framtiden,! skulle! detta! enligt! Lieberman! &!

Montgomerys!(1988)!teori!kunna!ge!dem!en!konkurrensfördel.!Juridisk!konsult!

1!berättar!även!att!de!ett!flertal!gånger!jämfört!priser!och!utbud!med!andra!leve4

rantörer,!men!valt!att!stanna!kvar!delvis!på!grund!av!den!data!från!tidigare!års!

hälsokontroller! som!deras!nuvarande!hälsovårdsleverantör!har! sparat! och!kan!

på!så!vis! jämföra!värden!på!årsbasis.!Så!om!de!skulle!byta! leverantör!så!skulle!

dessa!data!gå!förlorad.!

!

Författarna!menar! i! samma! artikel! att! företag! som! är! first4mover! även!måste!

vara!vaksam!för!möjliga!firstHmover%disadvantages!som!kan!uppstå!(Lieberman!&!
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Montgomery,!1998);!En!av!dessa!som!vårt!referensföretag!Onelab!bör!vara!upp4

märksamma!på!är!vad!författaren!kallar!freeHrider%effects.%

%

FreeHrider%effects! är! när! konkurrerande! företag! kopierar! ett! befintligt! företags!

affärsmodell!och!de!får!på!detta!sätt!en!konkurrent!med!liknande!erbjudanden.!

Denna!konkurrent!har!heller!inte!haft!samma!kostnader!i!uppstartskedet,!då!de!

kunnat!kopiera!mycket!av!det!som!fungerat!och!undvikit!det!som!inte!fungerat!

som! first4movern! tvingats! lägga! ner! resurser! och! kapital! på! att! testa.! Detta! är!

något!som!vi!redan!upptäckt,!då!Blodkollen!samt!Myfitlife!(fotnot)!är!konkurren4

ter!med! nästan! identiska! erbjudanden,! som! Onelab! dykt! upp! sedan! årsskiftet.!

!

För!att!tillämpa!den!modell!för!FMA!som!Suarez!och!Lanzolla!(2010)!beskriver,!

krävs!först!att!företaget!definierar!den!bransch!vilket!ett!de!verkar!i.!Detta!kan!i!

vissa!fall!vara!svårare!än!vad!kan!tänkas,!speciellt!för!ett!startup4bolag.!I!Onelabs!

fall! till!exempel;!är!deras!marknad!den!svenska!blodhälsoprofilmarknaden,!där!

de!är!en!av!få!aktörer,!eller!är!det!den!större!marknaden!eHälsa,!där!de!endast!är!

en!av!flera!hundra!aktörer!bara!i!Sverige?!För!att!följa!Peter!Thiels!(2014)!råd,!så!

ska!ett!startup4bolag!alltid!sträva!efter!att!uppnå!en!monopol4liknande!situation!

och! begränsa! sin! marknad! geografiskt! eller! tekniskt! tills! detta! är! möjligt.! I!

Onelabs! fall! skulle! detta! betyda! att! de! begränsar! sig! till! just! blodhälsoprofil4

marknaden!i!Sverige,!där!de!har!en!stark!position!och!är!en!av!få!aktörer.! 

!

Suarez!och!Lanzollas!(2005)!modell!kräver!även!att! företaget!bedömer! i!vilken!

takt! marknaden! de! verkar! inom! utvecklas.! Denna! takt! (inom! blodhälsoprofil4

marknaden! i!Sverige)!bedömer!vi!som!relativt!snabb,!då! flera!nya!aktörer!dykt!

upp!bara!sedan!årsskiftet.!Även!i!vilken!takt!som!teknologin!utvecklas!måste!be4

dömas!för!att!Onelab!ska!kunna!utvärdera!den!situation!som!de!befinner!sig!i.!Då!

analyser!av!blodprover!gjorts!på!samma!sätt!sedan!länge,!så!bedömer!vi!teknolo4

gins! utvecklingstakt! i! Onelabs! marknad! till! långsam.! Detta! medför! att! Onelab!

enligt!Suarez!och!Lanzollas!modell!befinner!sig!i!vad!de!kallar!the!market!leads.!

!

The%market% leads! menar!modellen! är! en! position! där! det! är!mycket! troligt! re4

spektive!troligt!att!first4movern!kan!få!ett!kortsiktigt!respektive!långsiktigt!över4
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tag! gentemot! sina! konkurrenter! om! de! kombinerar! detta! med! rätt! resurser.!

Dessa!resurser!kräver!dock!gott!om!kapital,!då!storskalig!marknadsföring,!distri4

bution! och! produktion! är! key%resources! för! denna! situation.! Positionen! kräver!

även! att! företaget! satsar! på! samtliga! nya! marknadssegment! allt! eftersom! de!

uppkommer!i!kombination!med!ett!starkt!varumärke,!marknadsföring!och!pro4

duktdesign!(Suarez!&!Lanzolla,!2010).!

!

Suarez!och!Lanzollas!(2005)!modell!om!hur!FMA!skiljer!sig!beroende!på!mark4

nadens4!och!teknologins!utveckling,!reser!frågan!om!en!liknande!dynamisk!mo4

dell!även!skulle!vara!möjlig!att!åstadkomma!för!företagshälsovårdbranschen?!Då!

det! genom! empirin! visat! sig! att! företags! försäljningsstrategier! gentemot! olika!

typer!av!kunder!samt!olika!“mikromarknader”,!skulle!företag!i!branschen!kunna!

använda!en!sådan!modell!för!att!utforma!olika!strategier!beroende!på!olika!situ4

ationer!och!kundtyper.!

!

Genom!den!samlade!empirin!och!analysen!visas!återkommande!teman!som!ge4

nererar!två!viktiga! insikter.!Den!första! insikten!är!att!stora!företags! inköpspro4

cesser! skiljer! sig!markant! åt! gentemot! hur! små! företag! gör.!Där! större! företag!

har!välutvecklade!och!välfungerande!HR4avdelningar!som!sköter!inköp!av!före4

tagshälsovårdstjänster!saknar!mindre!företag!detta,!där! ledningen!eller!VD!ofta!

sköter!dessa!uppgifter.!En!annan!insikt!är!de!skillnader!i!inköpsprocessen!mellan!

företag!som!endast!har!ett!kontor,!kontra!företag!som!är!uppdelade!i!flera!kontor!

utspridda!i!landet.!Genom!att!kombinera!de!vetenskapliga!teorier!som!tagits!upp,!

den!insamlade!empirin!samt!analysen!av!de!två,!kan!en!modell!skapas!där!olika!

mikromarknader! synliggörs.! Dessa! mikromarknader! möjliggör! att! ett! säljande!

företag!kan!anpassa!sina!försäljningsstrategier!samt!sin!produkt!eller!tjänst,!spe4

cifikt! för! just! dessa! avgränsade! marknadssegment.! Denna! modell! kommer! att!

formuleras!och!presenteras!i!kommande!kapitel.!

5.6!Den.Englundianska.matrisen.
Genom!att!tillämpa!Gomez4Arias!(2007)!tankar!om!att!det!är!lämpligare!att!kate4

gorisera! sina! kunder! via! organisationsstorlek! och! komplexitet! snarare! än! via!

bransch! och! geografi,! sätts! grundstommen! (x4! och! y4axeln)! för! modellen! upp.!
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Genom! att! även! applicera! kundsegmentering! inspirerat! från! Kundpyramiden!

(Zeithaml! et! al,! 2001)! samt! värdeklassificering! via! Kanomodellen! (Kano! et! al,!

1984;!Matzler!et!al,!1996),!skapas!en!dynamisk!teoretisk!modell,!som!anpassar!

försäljningsstrategin! beroende! på! olika! kunder! och! förutsättningar! inom! före4

tagshälsovårdsmarknaden,!se!Figur!7!nedan.!

!

!
Figur.7..Den.Englundianska.matrisen,.för.bedömning.av.försäljningsstrategi.beroH

ende.på.mikromarknad. 

!

Resultatet! blir! en! dynamisk! modell! som! kategoriserar! olika! kundtyper! enligt!

olika!mikromarknader,! inte! helt! olikt! Thiels! (2014)! tankar! om! att! segmentera!

marknaden! så! snävt! att! företaget! har! möjlighet! att! uppnå! monopol.! Matrisen!

visar!alltså!endast!vilka!specifika!mikromarknader!som!kan! tänkas!existera! för!

ett!givet!affärsområde,!där!användaren!sedan!själv!utformar!olika!strategier!för!

dessa.!Att!endast!visa!vilka!mikromarknader!som!är!möjliga,!men!att!lämna!stra4

tegin! för! de! olika! segmenten! helt! upp! till! användaren,! påminner! om! SWOT4

modellens!principer,!som!endast!säger!att!det!finns!vissa!Strengths,%Weaknesses,%
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Opportunities! och! Threats! inom! ett! visst! projekt! eller! företag,! men! inte! vilka!

dessa!är.!Detta!kommer! i!sin!tur!kräva!viss!kunskap! i!management4!och!affärs4

strategi!hos!användaren!i!fråga.!!

!

Om! komplexiteten! istället! skulle! definieras! som! liten,! medel! och! hög! teknisk!

komplexitet!samt!organisationsstorleken!till!små,!medel!respektive!stora!företag,!

skulle!detta!resultera!i!ett!matris!med!nio!olika!mikromarknader.!

!

De! vågräta! KANO4kryssen! (röda! rutorna)! kommer! från! Kanomodellen! (Kano,!

1984)! och! representerar! de! värdekategorier! som! olika! företag! ser! hos! ett! säl4

jande!företags!specifika!produkt!eller!tjänst.!Detta!är!viktigt!att!veta!då,!Gomez4

Arias!(2007)!menar!att!det!är!viktigt!att!befinna!sig!inom!en!bransch!där!produk4

ten!genererar!ett!så!högt!värde!som!möjligt.!De!olika!värdekategorierna!definie4

ras!och!benämns!likadant!som!Kano!(1984);!basbehov,%uttalade%behov,%outtalade%

behov.!Samma!produkt!eller!tjänst!kan!uppfylla!olika!behov!för!olika!organisat4

ioner.! Till! exempel! är! det! lätt! att! föreställa! sig! att! ett! litet! företag!med! endast!

några!anställda!kan!se!outtalade%behov!med!Onelabs!tjänst,!genom!den!grafiska!

profil! och!de! rekommendationer! som!medföljer! för! att! förbättra! sin!hälsovård.!

Det! är! däremot! troligt! att! större! organisationer! har! högre! ställda! krav! och! till!

exempel! förväntar! sig! kunna! jämföra! olika! avdelningars! värden!mot! varandra!

direkt!i!en!interaktiv!databas.!Uppfylls!inte!detta!är!varken!uttalade!eller!outta4

lade!behov!uppfyllda.!Denna!värdekategorisering!kan!även!få!ett!säljande!företag!

att! inse! vissa! brister!med! sin! produkt! eller! tjänst! till! vissa! kunder! inom! vissa!

mikromarknader!och!på!detta!sätt!kunna!utveckla!produkten!eller!tjänsten!så!att!

den!skapar!mer!värde!där.!

!

De!lodräta!kryssen!(vita!rutorna)!är!inspirerat!från!Kundpyramiden!(Zeithaml!et!

al,!2001),!men!är!i!denna!modell!definierade!på!ett!annorlunda!sätt!för!att!bättre!

passa!in!i!sammanhanget.!Precis!som!kundpyramiden!är!de!tre!översta!kategori4

erna!alla!lönsamma!i!fallande!ordning,!men!modellens!variant!tar!endast!hänsyn!

till! lönsamhet,! till! skillnad! från!den!ursprungliga!kundpyramiden!som!även! tar!

med!bland!annat!frekvens!på!inköp!(Zeithaml!et!al,!2001).!De!tre!översta!nivåer4

na!benämns!i!vår!modell!därför!guld,!silver!respektive!brons,!medan!den!fjärde!



! 58!

nivån!benämns!precis!som!i!kundpyramiden!för!bly!och!betyder!att!dessa!kunder!

är!för!kostsamma!i!och!med!att!de!kräver!för!mycket!tid!i!förhållande!till!deras!

priskänslighet!(Zeithaml!et!al,!2001).!Detta!gör!att!dessa!kunder!endast!är!aktu4

ella!för!startup4företag,!då!både!Bartman!(2015)!och!Gomez4Arias!(2001)!menar!

att!detta!kan!skapa!värdefulla!erfarenheter,!just!för!startup4företag.!Denna!kund4

typsbedömning!skulle!även!kunna!indikera!att!vissa!mikromarknader!helt!enkelt!

inte!är!lönsamma!nog!att!satsa!på!överhuvudtaget. 

5.7!Applicering.av.modellen.på.fallet.Onelab.
Modellen! som! utformats! applicerades! på! studiens! referensföretag,! Onelab! och!

deras!tjänst,!för!att!undersöka!modellens!möjliga!värde.!Modellen!tycktes!ge!in4

sikt!gällande!de!olika!mikromarknader!som!den!menar!existerar!inom!en!given!

marknad,!gällande!försäljningsstrategi! i!relation!till!kundtyper.!Detta!skall!dock!

tilläggas!att!detta!endast!är!ett!exempel!på!hur!modellen!skulle!kunna!användas.!

Vi!anser!att!vidare!forskning,!där!modellens!validitet!och!värdeskapande!under4

söks!noggrannare,!behövs!göras!i!framtida!studier.!

!

Bilden! nedan! visar!modellen! applicerat! på! referensföretaget! Onelab! och! deras!

tjänst.!Då!organisationer!i!olika!storlekar!har!olika!krav!och!förväntningar!på!en!

produkt!eller!tjänst,!så!får!Onelabs!tjänst!olika!många!KANO4kryss!inom!de!olika!

mikromarknaderna.!Då!även!komplexitet!är!definierat!efter!hur!avancerad!sälj4

processen!med!olika!organisationer!är,!så!innebär!detta!att!mer!arbete!krävs!vid!

högre! komplexitetsnivå.! Detta! gör! att! endast! vissa! kundtyper,! definierat! enligt!

hur!lönsamma!de!är!gentemot!hur!mycket!arbete!som!krävs!(guld,!silver,!brons,!

bly),!är!värda!att!satsa!på!inom!varje!given!mikromarknad.!Utifrån!dessa!insikter!

kan! specifika! försäljnings4! och! angreppssätt! utformas! för! varje! enskild!mikro4

marknad,!se!Figur!8!nedan!samt!en!genomgång!av!de!olika!steg!vilket!modellen!

följer,!applicerade!Onelab!och!deras!tjänst. 

!
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!
Figur.8..Den.Englundianska.matrisen,.applicerad.på..referensföretaget.Onelabs.

tjänst..

!

I!steg.1,!definieras!begreppet!organisationsstorlek!för!det!specifika! fallet!vilket!

innebar!att!vi!delade! in!efter!små4!och!medelstora!företag!kontra!stora!företag,!

då!vi!uppmärksammat!stora!skillnader!mellan!dessa!i!empirin.!Därefter!definie4

ras! begreppet! komplexitet! närmare,! vilket! i! detta! specifika! fall! baseras! på! in4

köpssituationen,!där!avtalsformen!spelar!en!central!roll.!Enskilda!avtal! innebär!

mindre!administration!och!effektivare!handläggning,!vilket!i!slutändan!kommer!

räknas! till! låg! komplexitetsnivå.!Medan! fleråriga! ramavtal,! som! kräver!mycket!

resurser!och!arbete!med!anbudet!innebär!det!motsatta,!alltså!hög!komplexitets4

nivå.! Denna! process! resulterar! i! detta! referensfall! i! fyra! tydligt! begränsade!

mikromarknader,!se!Figur!8.!

!

Steg. 2! i! modellen! är! att! uppskatta! den! nytta! som! Onelabs! tjänst! kommer! att!

skapa!inom!de!olika!mikromarknaderna.!Detta!illustreras!i!modellen!med!antalet!

kryss!som!sätts!i!de!röda!KANO4rutorna.!Detta!ger!det!säljande!företaget!indikat4
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ioner! på! hur!mycket! värde! som! skapas! för! kunder! inom! de! olika!mikromark4

naderna!och!kan!således!användas!för!att!prissätta!eller!marknadsföra!produk4

ten,!men!kan!även!användas!för!att!se!inom!vilka!mikromarknader!som!tjänsten!

brister.!I!Onelabs!fall!ser!vi!att!tjänsten!skapar!mest!värde!(outtalade!behov)!för!

små! företag!med! enskilda! avtal! för,!medan!den!brister! och! endast! skapar! bas4

behov! för! stora! organisationer! som! handlar! upp! sin! företagshälsovård! genom!

fleråriga! ramavtal.! Denna! insikt! leder! till! rekommendationer! och! råd! gällande!

strategiska!implikationer!för!Onelab!om!hur!de!kan!utveckla!deras!tjänst!för!att!

skapa!mer!nytta!i!denna!mikromarknad.! 

!

Steg.3!i!modellen!är!att!göra!en!bedömning!av!vilka!kundtyper,!i!förhållande!till!

mängden!arbete!de!kräver!mot!hur!priskänsliga!de!är.!Detta!visar!vilka!kundty4

per!som!mest!lämpliga!att!satsa!på!inom!varje!enskild!mikromarknad.!I!Onelabs!

fall!är!samtliga!mikromarknader!värda!att!satsa!på,!men!visar!även!att!stora!före4

tag!som!handlar!upp! företagshälsovård!via!enskilda!avtal! (övre!vänstra!rutan! i!

figuren),! inte! är! lönsamma! om! de! är! allt! för! priskänsliga,! så! kallade! brons4

företag.!!

!

Steg.4!är!att!konstruera!specifika!försäljningsstrategier!för!varje!mikromarknad!

som!ett!säljande!företag!vill!satsa!på.!Figur!8!ovan!visar!förslag!till!strategier!för!

olika!mikromarkander!i!Onelabs!fall.!Som!tidigare!nämnts!så!kräver!utformning4

en!av!dessa!strategier!kunskap!inom!området,!då!endast!modellen!synliggör!de!

mikromarknader!som!kan!tänkas!existera!och! inte!ger!några!konkreta!strategi4

förslag.!

!

Med!denna!insikt!kan!ett!säljande!företag!bedöma!sina!befintliga!och!potentiella!

kunder!och!klassificera!dessa!enligt!olika!mikromarkander,!för!att!bättre!anpassa!

sin!produkt!eller!tjänst!efter!olika!kundkategoriers!specifika!behov. 
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6! Diskussion.och.slutsatser.

Detta%kapitel%ämnar%diskutera%de%slutsatser%och%insikter%som%denna%fallstudie%givit.%

Avsnittet%är%indelat%i%fem%delar%där%vi%inledningsvis%diskuterar%strategiska%implikatH

ioner%för%Onelab.%Därefter%diskuteras%funderingar%gällande%det%teoretiska%bidraget%

där%tankar%från%fallet%lyfts.%Detta%kopplas%sedan%samman%med%en%sammanfattande%

avsnitt%där%ett%resonemang%gällande%vidare%forskning%förs.%Vi%väljer%sedermera%att%

avsluta%detta%kapitel%med%att%diskutera%etiska%reflektioner%denna%studie%givit%uppH

hov%till.%%

6.1!Strategiska.implikationer.för.Onelab.
Nedan!kommer!vi!att!diskutera!slutsatser!och!ge!rekommendationer!till!Onelab!

utifrån!den! insamlade!och!analyserade!empirin! samt!den! teoretiskt!grundande!

analys!och!modellutveckling!som!föregående!kapitel!kretsade!kring.!Först!disku4

teras!hur!de!undersökta!företagens!köpprocesser!vanligtvis!är!uppbyggda!och!då!

i!förlängningen!hur!Onelab!ska!förhålla!sig!till!detta.!Förslag!på!hur!säljarna!ska!

agera!och!chefernas!roll!i!säljorganisationen!kommer!även!att!ges.!Därefter!dis4

kuteras!viktiga!parametrar!som!bör!tas!i!beaktning!när!Onelab!försöker!sälja!till!

potentiella!kunder.!I!slutet!kommer!vi!ge!en!sammanfattning!av!de!konkreta!re4

kommendationerna!vi!lämnar!till!Onelab.! 

!

Tidigare! teori!har!beskrivit! en! säljprocess! som!baseras!på!en! föråldrad!modell!

som!hör!hemma!i!ett!tidigare!säljklimat.!Anledningen!till!varför!säljande!företag!

tidigare!ansågs!dra!gagn!av!säljprocesser!var!dess!förmåga!att!kvalitetssäkra!säl4

jarnas!arbetssätt!och! i! förlängningen!höja! försäljningsresultat.!Den!metoden!vi4

sade!sig!effektiv!i!en!tid!som!präglades!av!vikten!av!säljarnas!kunskaper!för!att!

hjälpa!kunderna! lösa!sina!problem.!Eftersom!kunskaps4!och! informationshämt4

ning!innan!internets!utbredning!var!så!begränsad!tvingades!kunderna!att!förlita!

sig!mer!på!säljarens!erfarenheter!och!lösningar!då!de!inte!själva!kunde!skaffa!sig!

samma!information!enkelt.!Mer!moderna!publikationer!talar!om!säljprocessens!

kontraproduktivitet! eftersom! kunderna! idag! är! välinformerade! både! gällande!

vilket!problem!de!behöver! lösa,! tillsammans!med!tillhörande!kravspecifikation,!

och!utbudet! på!marknaden.! Speciellt! blir! kundernas! köpbeteende! förändrat! av!
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det!faktum!att!de!går! långt! in!i!köpprocessen!innan!leverantörer,!som!de!själva!

identifierar! och! sållar! bland,! kontaktas,! vilket! vi! i! projektgruppen! har!märkt! i!

våra!intervjuer.!Samma!mentalitet!visades!när!företagen!blev!uppringda!av!säl4

jare!på!så!kallade!“kalla!samtal”,!alltså!att!kund!och!säljare!inte!haft!någon!kon4

takt!sedan!tidigare.!Eftersom!information!är!så!lättillgänglig!vill!gärna!kunderna!

göra!egen!efterforskning!om!dels!företagets!erbjudande,!men!också!marknadens!

utbud!i!jakt!på!bättre!alternativ!innan!beslut!om!köp!tas.!Utdragna!inköpsproces4

ser!där!konsensus!inom!företagets!HR4avdelning!och!eventuella!utredningar!om!

behovet!ska!göras!innan!beslut!om!inköp!kan!tas!präglar!dagens!B2B4säljklimat!

vad!projektgruppen,!med!stöd!av!teori,!erfarit!via!empirin.!

!

Eftersom! företags! inköpsprocesser,! inköpsbeteenden! och! behov! skiljer! sig! åt!

pekar!analysen!på!att!säljarna!måste!vara! flexibla!och!anpassa!sig! till!varje!en4

skild!potentiell! kund! för!att!maximera! säljresultatet.!Därför!kan!vi! inte! rekom4

mendera! användningen!av! en! standardiserad! försäljningsprocess! eftersom!den!

låser!säljaren!i!sitt!arbete.!Istället!för!att!tvingas!följa!protokoll!ska!säljaren!läm4

nas!fri!att!närma!sig!potentiella!kunder!som!han!eller!hon!finner!bäst!lämpat!för!

situationen.!Teori!tyder!också!på!att!chefens!roll!under!den!här!säljmentaliteten!

ska!gå!från!övervakning!och!riktning!ska!chefen!istället!stötta!och!guida!säljaren.!

Istället!för!att!säljarna!ska!hållas!till!svars!för!att!de!följer!vissa!aktiviteter!ska!de!

bedömas! för! utkomsten! av! arbetet.! Även! om!det! här! arbetssättet,! där! säljaren!

tillåts!och!uppmuntras!att!följa!sitt!eget!omdöme,!passar!vissa!gäller!det!inte!för!

alla.!Det!är!viktigt!att!ge!stöttning!och!vägledning!till!dem!personer!som!behöver!

det,!men!för!den!sakens!skull!inte!återgå!till!formaliserade!säljprocesser.!

!

Onelab!bör!anamma!synsättet!som!kretsar!kring!begreppet!insight%selling!för!att!

hjälpa!dem!maximera! försäljningen.!Företagshälsovårdsbranschen!är!väletable4

rad!med!ett!par! starka!och!välkända!aktörer! som!slåss!om!marknaden.!Genom!

att!utmana!de!potentiella!kundernas!behovsanalys!med!hjälp!av!de!verktyg!som!

Adamson! et! al! (2012;! 2013)! beskriver! i! publikationerna! kan! Onelab! försöka!

rubba! på! jättarnas! grepp! om!marknaden.! Projektgruppen! har! via! intervjuerna!

märkt!att! större!organisationer!visserligen!är! intresserade!av! tjänsten,!men!att!

de! ofta! vill! ha! en! eller! ett! fåtal! externa!kontakter! för! att! sköta! företagets! före4
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tagshälsovårdsbehov!i!stort.!Därför!vill!vi!rekommendera!Onelab!att!sikta!in!sig!

på!mindre! organisationer! som!eventuellt! inte! har! någon!uttalad!HR4avdelning,!

eller!åtminstone!en!liten!sådan.!Bästa!fall!vore!om!Onelab!kan!komma!in!i!företag!

när!de! identifierat! behovet! av!någon! form!av! företagshälsovård,!men! innan!de!

själva!hunnit!undersöka!marknaden!efter!alternativ.!Något!som!företag!efterfrå4

gade!var!kundcase,!alltså!att!de!vill!se!vad!existerande!kunder!till!Onelab!fick!för!

värde!ut!av!tjänsten!samt!citat!från!kunden.!Detta!skapar!en!känsla!av!legitimitet!

och!försäkrar!kunden!om!att!de!får!ut!något!för!deras!investerade!pengar. 

6.2!Viktiga.parametrar.vid.inköp.
En!majoritet!av!de!företag!vi! intervjuat!menar!att!en!viktig!aspekt!vid! inköp!av!

företagshälsovårdstjänster!är!att!slippa!teckna!flera!avtal!med!olika!aktörer!utan!

vill!ha!allt!samlat!på!ett!och!samma!ställe,!allt! för!att!underlätta!sin!egen!admi4

nistration!och!enkelt!kunna!jämföra!olika!kontor!eller!avdelningar!med!varandra!

i!samma!statistik.!De!vill!inte!jobba!med!flera!olika!aktörer!utan!ha!en!och!samma!

leverantör! av! de! tjänster! som! är! kopplade!med! företagshälsovård.! Bekvämlig4

hetsfaktorn! är! alltså! ett! genomgående! tema! för! vad! de! intervjuade! företagen,!

speciellt! för!de!större,!värdesätter! inom!företagshälsovårdstjänster.!Stora!orga4

nisationer! präglas! av! väletablerade!HR4funktioner! som! aktivt! arbetar!med! alla!

typer!av!frågor!som!kan!röra!de!anställdas!välmående,!vare!sig!det!handlar!om!

arbetsmiljö!eller!andra!aspekter.!Budget!är!också!ett!återkommande!tema.!Viljan!

finns! hos!HR4avdelningarna! att! göra!mer! för! de! anställda!men! de! blir,! som! så!

många! andra! avdelningar,! tvingade! att! hållas! inom! snäva! budgetar! som! inte!

täcker!in!allt!det!som!de!själva!skulle!vilja!erbjuda!till!sina!anställda.!HR4person!

på!IT4konsult!1!uttrycker!att!hon!tycker!grundutbudet!i!hälsoundersökningarna!

är!väldigt!begränsat!och!för!att!skapa!verkligt!värde!krävs!massa!tilläggstjänster.!

!

“Har%du%pengar%så%kan%du%ju%göra%allt.%Det%begränsar%ju%lite%så...%Men%de%är%ganska%

duktiga%på%att%mata%på%massa%extratjänster.” 

HRHperson,%ITHföretag%1%

%

Priset!är!alltså,!kanske!något!självklart,!en!viktig!del!i!beslutsfattandet!vid!inköp!

av!nya!företagshälsovårdstjänster.!Detta!medför!också!ofta!att!ett!centralt!avtal!
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som!gäller!på!en!organisations!samtliga!kontor!i!olika!städer,!ofta!får!ett!förmån4

ligare!pris,!då!marginalerna!på!ett!större!avtal!inte!behöver!vara!lika!stora.!Att!en!

majoritet!av!de!företag!som!vi!intervjuat!menar!att!det!är!av!största!vikt!för!dem!

att!de!sluter!ett!nationellt!avtal! centralt! som! innefattar!samtliga!deras!kontor! i!

Sverige,!begränsar!dock!samtidigt!antalet!intressanta!anbudsgivare!markant,!då!

endast!Avonova,!Previa!och!Feelgood!har!mottagningar!på!fler!platser!än!i!stor4

städerna!och!då!är!intressant!för!de!större!av!de!företag!vi!intervjuat.!Detta!med4

för!att!Onelabs!möjlighet!till!att!få!dessa!företag!som!kunder!kräver!att!man!slu4

ter! ett! avtal! och! agerar! underleverantör! till! just! dessa! få! stora! företagshälso4

vårdsföretag,!något!som!de!uttryckt!att!de!helst!inte!vill!göra!på!grund!av!mindre!

marginaler.! Om!Onelab! trots! detta! väljer! att! gå! på! deras! ursprungliga! strategi!

och!försöka!sälja!in!sin!tjänst!som!komplement!till!företagshälsovården!direkt!till!

företagen,! visar! vår! analys! att! man! kraftigt! begränsar! sin! marknad.! Dock! har!

Onelab!i!detta!skede!uttryckt!att!de!enbart!har!intresse!i!företag!i!Stockholmsreg4

ionen.!

!

Generellt!har!vi!sett!att!de!större!rikstäckande!organisationerna,!med!kontor!på!

flera!orter! i!Sverige,!gärna!handlar!upp!sina!företagshälsovårdstjänster!centralt!

via!ramavtal!som!sträcker!sig!under!flera!år.!Detta!skiljer!sig!från!mindre!företag!

med!endast!ett!eller!ett!fåtal!kontor,!som!hellre!väljer!att!köpa!in!sin!företagshäl4

sovård! från! lokala!aktörer.!Upphandling!sker!sedan!på!sådant! sätt!att!köpande!

företag!meddelar!att!de!kommer!göra!en!ny!upphandling!av!företagshälsovårds4

tjänster!och!att!företaget!accepterar!offerter!fram!till!ett!visst!datum.!Dessa!offer4

ter! från!olika! aktörer!bedöms! sedan! efter! olika!parametrar! för! att! avgöra! vem!

som!vinner!kontraktet.!Ofta!löper!dessa!avtal!under!längre!tidsperioder,!inte!säl4

lan!på!två4tre!år!i!stöpet,!vilket!sätter!press!på!HR4avdelningen!att!köpa!in!tjäns4

ter!från!företag!som!de!är!säkra!på!kommer!vara!av!nytta.!Ofta!tar!en!ensam!per4

son!det!slutliga!beslutet!men!då!med!backning!och!kontinuerlig!diskussion!med!

resten!av!avdelningen.!Vi!är!böjda!att!hålla!med!Dixon!(2012)!som!vittnar!om!att!

företag! idag! bygger! allt! mer! sofistikerade! och! omsorgsfullt! strukturerade! in4

köpsavdelningar!märker!vi!att,! i! synnerhet!de!större! företagen,!har! långdragna!

inköpsprocesser.!!Medtech4bolag!1!ser!till!att!alla!enhetschefer!får!säga!sitt!i!frå4

gan!så!att!allas!behov!tillgodoses.!HR4chef!eller!inköpschef!är!dem!personer!som!
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ofta!tar!det!slutliga!beslutet!gällande!inköp!av!nya!tjänster.!Hos!Teknikkonsult!2!

var!det!dock!VDn!för!hela!deras!Sverige4division!som!tog!det!slutgiltiga!beslutet!

gällande!det!senaste!avtalet!angående!företagshälsovården!på!deras!samtliga!60!

kontor!i!Sverige!där!de!finns!representerade!idag. 

6.3!Slutgiltiga.rekommendationer.för.Onelab.
Nedan! följer!en!sammanställning!av!vad!våra!slutgiltiga!rekommendationer! för!

Onelab.!Dessa! råd!anses! i! dagsläget!direkt! gå! att! applicera!på!Onelab!och!dess!

organisation!för!att!i!framtiden!förbättra!sin!situation!och!försäljning.!

!

•! Primärt!satsa!på!enbart!små!och!medelstora!företagskunder 

•! Strukturellt!komplexa!företagskunder!bör!initialt!undvikas 

•! Marknadsföring!bör!riktas!mot!både!B2B4!och!B2C4kunder 

•! B2B4försäljning!genom!insight!selling 

•! En!databasbaserad!dynamisk!digitalisering!av!tjänsten,!för!att!öka!värdet!

för!kunden!(inget!dokumenten!i!pdf4format) 

•! Informell!säljprocess,!guida!och!stötta!säljarna!men!låt!dem!använda!sitt!

omdöme!i!processens!utformning 

•! Stress! är! intressant! för! alla! respondenterna,! använd! det! som! en!unique%

selling%point. 

6.4!Teoretiskt.bidrag.
Denna!studie!diskuterade!inledningsvis!vikten!av!att!identifiera!de!faktorer!som!

kan! anses! avgörande! för! att! uppnå! framgångsrikt! entreprenörskap.! Där! tidigt!

själarens!roll!pekas!ut!som!en!avgörande!faktor.!Enligt!de!teorier!som!behandlats!

förespråkar!dessa!att! säljarens!roll!har! förändrats!med! tiden.! !Studien!som!har!

genomförts! bekräftar! detta! förändrade! säljklimat! och! lyfter! framför! allt! fram!

köparens!medvetenhet!som!en!bidragande!orsak.!Genom!att!studera!försäljning!

ur!det!köpande!företagets!perspektiv!anser!vi!att!denna!studie!bidragit!med!en!

intressant!infallsvinkel!i!diskussionen!där!majoriteten!av!vetenskapliga!publikat4

ioner!inom!ämnet!undersöker!säljarnas!situation. 

!
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Uppdraget!har!mynnat!ut!i!en!dynamisk!modell,!där!hänsyn!tas!till!olika!mikro4

marknaders! specifika! förhållanden,! för! att! kunna! identifiera! den! strategi! som!

kan!anses!bäst!lämpad!för!att!hålla!sig!konkurrenskraftig.!Denna!modell!har!ut4

vecklats!ur!mötet!mellan!det! empiriska!materialet! och!de!olika! teoretiska!per4

spektiv! vi! använt! för! att! strukturera! våra! observationer.! Genom! att! bryta! upp!

dessa!fynd!för!analys!för!att!sedan!syntetisera!dessa!inom!en!och!samma!modell!

har!kunskap!och! insikter!gällande!avgörande! faktorer! identifierats.! I!det! speci4

fika!fallet!har!detta!inneburit!att!vi!undersökt!hur!ett!startup4bolag!på!bästa!sätt!

kan!identifiera!en!lämplig!säljstrategi!för!att!penetrera!den!svenska!marknaden!

för! företagshälsovård.! Empiriskt! har! vi! undersökt!förhållanden! hos!medelstora!

och!stora!företag!inom!tekniska!branscher,!vilket!möjligen!skulle!kunna!ligga!till!

grund!för!en!viss!bias!vilket!kommer!diskuteras!vidare!följande!avsnitt.!

6.5!Självreflektioner.
Något! vi! observerade! i! ett! tidigt! stadie! var! uppdragsgivarens! förutfattade!me4

ningar!gällande!både!marknad!och!kundtyper.!Vi! försökte!upprepade!gånger! få!

en! bild! av! hur! uppdragsgivarna! gått! tillväga! för! att! besluta! om! valet! att! skifta!

fokus!från!B2C!till!B2B!och!samtidigt!rikta!sin!tjänst!specifikt!mot!företagshälso4

vård.! Detta! tycks! varit! ett! beslut! som! skett! något! spontant! och! utan! rationell!

grund.!Vi! tycker!detta! är! intressant! då!denna!bias!möjligen! legat! till! grund! för!

våra!förutfattade!meningar!ända!sedan!förstudien!och!på!så!sätt! lett!till!en!viss!

subjektivitet!under!uppdragets!gång.!

!

Genom!att!analysera!andra!potentiella!marknader!däribland!offentlig!sektor!och!

ideella! verksamheter! så! som! idrottsföreningar! skulle! andra! eventuella! utma4

ningar!kunnat!uppenbara!sig,!vilket!kunde!ha!varit!av!allra!största!intresse.!I!de!

fall!då!observationer!och!analys!av!potentialen!på!dessa!marknader!haft!ett!ne4

gativt! utfall! hade! den! informationen! istället! kunnat! användas! för! att! utesluta!

detta!som!ett!alternativ,!vilket!vi!anser!att!det!saknas!information!för!att!fastslå!i!

dagsläget.!Detta!var!dock!inte!möjligt!att!utföra!inom!ramen!för!detta!examens4

arbete,!men!skulle!vara!av!intresse!för!att!generera!framtida!rekommendationer!

för!Onelab!samt!bidra!till!en!vidare!diskussion!gällande!B2B4försäljning. 

!
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Genom!analysen!av!det!empiriska!utfallet!uppmärksammades!det!att!det!är!stor!

variation!mellan!små!och!medelstora! företag! i! jämförelse!med!storföretag!med!

avseende!på!hur!inköpsprocessen!ser!ut.!Vi!anser!dock!att!antalet!respondenter!

från!små!och!medelstora! företag!är!begränsat!och! för!att!kunna!göra!generella!

uttalanden!hade!det!varit!önskvärt!att!flera!intervjuer!hade!genomförts.!Att!anta4

let! respondenter! är! begränsat! inom! små! och!medelstora! företag! kan!möjligen!

berott!på!att!vi!primärt!siktat!in!oss!på!att!intervjua!HR4personer.!Storföretag!har!

som!tidigare!diskuterats!större!HR4enheter!och!ofta!mer!tid!och!resurser!samt!är!

vana! att! hantera! frågor!utifrån,! vilket! kan!ha! lett! till! snabb! respons! från!dessa!

företag.!Vi!noterade!även! tidigt! svårigheten! i! att! boka!möten!med! lämpliga! re4

spondenter!på!små!och!medelstora!företag,!då!de!oftast!är!chefer!alternativt!VD!

som!även!hanterar!personalfrågor!och!frågor!gällande!externa! inköp.!Detta!har!

bidragit! till! ett! aningen! heterogent! empiriskt! underlag! som! möjligen! breddat!

analysen!men!dessvärre!lett!till!en!viss!avsaknad!av!djup.!! 

!

I! och!med! att! flertalet! respondenter! varit! personer! verksamma! inom!HR! finns!

möjlighet!att!detta!även!gett!avtryck!i!vår!analys.!Till!skillnad!från!ledningsgrupp!

och!VD!kan!det!tänkas!att!personer!verksamma!inom!HR!har!ett!mera!operativt!

ansvar!samt!en!närmre!social!relation!till!medarbetarna,!vilket!kan!påverka!ut4

fallet.!Detta!är!relevant!då!hänsyn!bör!tas!till!de!behov!som!olika!aktörer!och!be4

slutsfattare!har!i!denna!inköpssituation.!

!

Empiri!har!enbart!samlats!in!från!potentiella!kunder!och!inte!undersökt!hur!säl4

jare! inom! branschen! arbetar! och! vilka! säljprocesser! och! strategier! de! arbetar!

efter.!Allt!som!berör!försäljning!är!kopplat!till!den!teori!vi!har!studerat!samt!de!

slutsatser!vi!själva!kunde!dra!från!vad!HR4personerna!berättade!om!sina!inköps4

processer.!Att!kunna!dra!kopplingar!och!undersöka!samband!och!skillnader!i!hur!

kunden!vill!köpa!in!och!hur!säljarna!försöker!sälja!skulle!vara!av!intresse,!men!på!

grund!av!tids4!och!resursbrist!hann!vi!inte!utföra!det. 

6.6!Vidare.forskning.
Den!modell! (den! Englundianska!matrisen)! som! utvecklats! under! studies! gång!

bygger! som! tidigare! diskuterats! på! den! empiriska! studien! i! kombination!med!
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relevant! teori! som! kopplar! ann! till! studies! syfte.! Utfallet! av!modellen! tycks! ge!

insikt!gällande!de!olika!mikromarknader!som!modellen!menar!existerar!inom!en!

given!marknad.!För!att!kunna!dra!vidare!generaliseringar!och!tillämpa!detta!på!

startup4bolag! inom! andra! branscher! bör!modellens! trovärdighet! studeras! när4

mare.!Detta!skulle!kunna!genomföras!genom!att!modellen!används!som!verktyg!

för!identifikation!av!möjliga!mikromarknader!inom!andra!branscher!än!specifikt!

företagshälsovårdsbranschen.!Modellen!ger!även!intryck!att!kunna!tillämpas!på!

organisationer! i! alla! storlekar! och!mognadsgrader,! inte! bara! startup4bolag.! Vi4

dare!forskning,!där!detta!faktum!beaktas,!krävs!dock!för!att!verifiera!detta!reso4

nemang.!Ett!förslag!på!hur!en!sådan!studie!skulle!kunna!utformas,!är!att!jämföra!

modellens! synsätt! på!mikromarknader! och! försäljningsstrategier! gentemot! or4

ganisationers!nuvarande!förhållningssätt.!Studien!bör!även!utföras!med!tillräck4

ligt!antal!observationer!för!att!klassas!som!statistiskt!verifierbar.!

!

Specifikt!för!denna!fallstudie!har!vi!kommit!fram!till!att!startup4bolag!inom!före4

tagshälsovårdmarknaden! i! Sverige! bör! rikta! sina! initiala! insatser! gällande! för4

säljning!till!små4!och!medelstora!bolag.!Majoriteten!av!de!intervjuer!som!utförts!

har!dock!varit!med!stora!bolag.!Detta!gör!att!vi!uppmanar! till!vidare! forskning!

där!endast!små4!och!medelstora!företag!undersöks!gällande!liknande!frågeställ4

ning,! då! dessa! är!mest! intressanta! som! kunder! i! relation! till! den! situation! ett!

startup4bolag!befinner!sig!inom.!

!

Andra! intressanta! aspekter! vore! att! utmana! Adamson! et! al! (2012;! 2013)! och!

Schultz!&!Doerr!(2014)!teorier!kring!insight%selling.!Hur!förhåller!sig!säljkåren!till!

detta! arbetssättet?! Är! det! något! de! håller!med! om?! Hur! skiljer! det! sig!mellan!

branscher,!komplexitet!av!produkt,!prisskillnader!och!så!vidare?!Vi!upplevde!att!

forskningen!kring!försäljning!i!stort!är!ett!fält!som!är!bristande.!Lejonparten!av!

den! litteratur! som! berör! ämnet! försäljning! är! snarare! handböcker! där! fram4

gångsrika!säljare!skriver!ner!sina!erfarenheter!och!vad!som!har!lyckats!för!dem.!

En!stor!del!i!detta!kan!vara!kopplat!till!personlighet,!varför!böckernas!tips!skiljer!

sig!från!varandra!och!slutsatser!är!svåra!att!dra.!Vi!anser!därför!att!mer!akade4

miskt!kopplad!forskning!inom!området!i!stort!är!av!största!intresse.!
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!

Vidare! har! intressanta! etiska! reflektioner! dykt! upp! gällande! företagshälso4

vårdsmarkanden! och! branschen! som! helhet.! Under! uppdragets! gång! har! före4

tagshälsovård! samt! friskvård! främst! lyfts! fram! som!något! främjande! till! för! de!

anställdas!välbefinnande.!Detta!är!något!vi!vill!lyfta!fram!som!kontroversiell!och!

aningen!motsägelsefullt!då!vi!även!uppmärksammat!en!motsatt!reaktion!i!förhål4

lande! till! företagshälsovård.!Att! skapa!och!bibehålla!en!balans!mellan!arbetsliv!

och! privatliv! tycks! vara! en! avgörande! faktor! för! anställdas! välmående.! Denna!

balansgång! tycks! dock! vara! svår! att! finna! då! både! forskning! och! de! empiriska!

fynden! pekar! ut! stressrelaterad! ohälsa! som! en! stor! utmaning.! Hälsofrämjande!

aktiviteter!efterfrågas!och!kan!tyckas!vara!lösningen!för!denna!ohälsa!som!idag!

drabbar! både! arbetsplatsen! och! samhället.! Resonemang! gällande! detta! etiska!

dilemma! väljer! vi! att! avsluta! denna! rapport!med! och! detta! framför! allt! för! att!

skapa! vidare! diskussion! kring! ämnet! företagshälsovård! som! samhällsnytta!

kontra!affärsidé? 

6.7!Etiska.reflektioner.
Som!tidigare!diskuterat!är!företagshälsovården!marknadsanpassad!och!ansvaret!

att!köpa! in!och!avtala!om!tjänster!gällande! företagshälsovård! ligger!helt!på!ar4

betsgivaren.!Ur!arbetsgivarens!perspektiv!bör!hälsa!främjas!inom!organisationen!

för!att!den!anställde!skall!kunna!utföra!ett!så!pass!bra!och!effektivt!arbete!som!

möjligt.! Av!denna! anledning! kan!det! tyckas! vara! relevant! för! arbetsgivaren! att!

förse!sina!anställda!med!verktyg!och!tjänster!som!motsvarar!det!behov!som!är!

identifierade!i!dagens!organisationer.!Dock!har!stora!skillnader!påvisats!när!det!

gäller!typer!av!upphandlade!tjänster,!vilket!uppmärksammats!som!aningen!pro4

blematiskt.!

!

Kostnaderna!för!företagshälsovården!i!Sverige!har!tidigare!varit!en!del!av!perso4

nalkostnaderna!i!organisationen!finansierat!med!hjälp!av!statsbidrag,!men!1993!

avskaffades! dessa! bidrag.! Avregleringen! har! sedan! dess!medfört! stora! föränd4

ringar!och! i!dag!är! företagshälsovården!privatiserad! i!Sverige,!vilket! lett! till! en!

öppen!marknad!för!innovativa!företag!att!stiga!fram.!Dessa!företag!erbjuder!ofta!

varierade! lösningar! skräddarsydda! just! för! det! unika! fallet! och! en! trend! tycks!
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alltmer!gå!mot!en!personlig!hälsoprofilering.!Innebär!då!detta!att!företagshälso4

vård!som!primärt!fanns!till!för!att!främja!välmående!hos!arbetstagaren,!möjligen!

omvandlats! till! ett! verktyg! för! arbetsgivaren! att! tillhandahålla! de! anställda! ett!

hjälpmedel!för!att!hjälpa!sig!själva!till!välbefinnande. 

!

Inom!empirin!kan!vi!utläsa!att!de!hälsofrämjande!aktiviteter!som!arbetsgivaren!

erbjuder!sina!anställda!ofta!eftersträvar!att!den!anställde!själv!ska!välja!en!häl4

sosammare!livsstil.!Ger!då!inte!detta!upphov!till!förväntan!på!att!individen!antas!

nyttja! alla! dessa! hälsomöjligheter! som! ges! av! arbetsgivaren?! !Vilket! leder! till!

följdfrågan:!vilka!konsekvenser!och!effekter!kan!detta!mynna!ut!i?!

!

Trots!att!respondenter!själva!kommenterat!att!delade!meningar!råder!kring!häl4

sofrämjande!aktiviteter!tycks!ingen!uppmärksamma!detta!som!en!problematik.!

!

”Vi%hade%en%praktikant%här% i%5%veckor%och%han%undrade% ju%på%vilket%nördigt%ställe%

han%hade%kommit%eftersom%ALLA%laddade% inför%Vasaloppet.% Jag%har% full% förståelse%

för%att%de% som% inte% idrottar% regelbundet%men%ändå%går%ut%med%hunden%varje%dag%

kan%tycka%att%det%är%väldigt%provocerande,%men%jag%tror%inte%att%det%är%ett%sådant%

stort%problem%egentligen.” 

Kontorschef,%Juridisk%konsult%1%

%

Ett! liknande!exempel! som!kan!anses!kontroversiellt! är!gällande!Medtech4bolag!

2’s! syn! på! kost.! I! det! fall! då! de! anställda! arbetar! utöver! sina! ordinarie! arbets4

timmar!står!företaget!för!kostnaderna!av!hälsosam!kost.!Är!detta!verkligen!häl4

sopromotion,!eller!är!det!kostdiskriminering?!Är!det!etiskt!korrekt!att!uppmana!

och!nästintill!tvinga!sina!anställda!till!en!viss!livsstil!och!kosthållning?!

!

“När%det%är%[MedtechHbolag%2]%som%betalar%maten%så%måste%man%tänka%till,%det%får%

inte%vara%hur%mycket%bullar%och%kakor%som%helst...%utan%om%man%säger%så%att%du%sitH

ter%på%ett%möte%och%det%dra%över%tiden%och%man%beställer%mat%till%kvällen%så%får%det%

inte%vara%pizza,%man%ska%veta%att%blir%jag%kvar%här%och%måste%jobba%över%och%maten%

kommer%så%ska%det%i%alla%fall%vara%schysst%mat.”%

HRHperson,%MedtechHbolag%2%
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%

Kritik!har!även!riktats!mot!hälsofrämjande!aktiviteter!som!förekommer!i!organi4

sationen!där! resonemang! relaterad! till! hälsopromotion! som!styrningsideal! exi4

sterar! (Holmqvist! och!Maravelias,! 2006).! En! indikation! på! detta! uppmärksam4

mades! i!empirin!då!uttryckligen!en!av!respondenterna!uttalade!att!denne!hade!

uppfattning!att!en!persons!fysiska!aktivitet!står!i!direkt!korrelation!med!utbild4

ningsnivå.!

!

“Alltså%jag%skulle%nog%säg%att%om%jag%ser%på...%generellt…%skulle%jag%nog%säga%att%ju%

mer%högutbildad%man%är,%dessutom%mer%idrottar%man.%Det%låter%jätteskumt%men%det%

är%min%spaning.”%

Kontorschef,%Juridisk%konsult%1%

%

Att!dessa!hälsofrämjande!aktiviteter!som!nu!kommer!prägla!den!anställdes!livs4

stil! i! jakten!på!välbefinnande!möjligen!är! tänkt!att!äga! rum!mellan!arbetet!och!

fritiden!anser!vi!vara!högst!motsägelsefullt.!Möjligheten!att!gränserna!ytterligare!

suddas! ut! mellan! yrkesliv! och! privatliv! är! överhängande,! samtidigt! som! ännu!

mera!ansvar! landar!på! individen?!Skulle!det! till! och!med!kunna!gå! så! långt!att!

detta!hälsosamma!ideal!blir!en!norm,!som!automatiskt!kommer!döma!den!ohälH

sosamma% livsstilen! som! opassande,! och! rent! utav! oacceptabel?! Kanske! att! det!

redan! idag!eftersträvas!ett! elit4ideal,! där! individer!är! fysiskt! aktiva,! äter!hälso4

sam!kost,!undviker!onödiga!risker!och!endast!intar!måttliga!mängder!alkohol!och!

tobak!vilket!även!är!något!Holmqvist!&!Maravelia!(2006)!uppmärksammat!tidi4

gare.! För! att! öka! förståelsen! samt! konkretisera! denna! problematik! vill! vi! lyfta!

fram! en! frågeställning! gällande! företagshälsovård! som! samhällsnytta! eller! af4

färsidé,!vilket!vi!anser!är!en!mycket!relevant!etiskt! frågeställning!att! ta!hänsyn!

till.!Det!är!en!samhällsangelägenhet!att!utveckla!välbefinnandet!på!arbetsplatsen,!

samtidigt! som! det! är! en! affärsmöjlighet! att! kunna! erbjuda! arbetsgivaren! den!

tjänst!som!efterfrågas!för!att!gynna!organisationen.!

!

Genom!ett!enkelt!blodprov!kan!Onelab!erbjuda!sina!kunder,!arbetsgivarna,!att!i!

sin!tur!förse!sina!anställda!med!en!individuell!hälsoprofil!som!skall!vägleda!dem!

till!välbefinnande.!Något!viktigt!att!lyfta!fram!relaterat!till!detta!är!även!de!möj4
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liga!konsekvenser!en!tjänst!som!denna!kan!generera.!Är!det!samhällets,!organi4

sationen!eller!den!anställdes!behov!Onelab!kommer!tillfredsställa?!Eller!snarare!

en!kombination!av!dessa!behov? 

!

En!grundtanke!finns!att! företagshälsovård!idag!framför!allt!ses!som!en!investe4

ring!istället!för!kostnad!och!detta!verkar!var!något!som!är!allmänt!accepterat!och!

vedertaget!för!alla!parter!(Holmqvist!och!Maraverlias,!2006).!Trots!detta!anser!vi!

att!en!etisk!debatt!bör!väckas!relaterad!till!denna!problematik!och!ett!ställnings4

tagande!projektgruppen!måste!ta!hänsyn!till!är!vart!vi!själva!står!i!denna!fråga.!

Kan! denna! rapport! möjligen! ge! upphov! till! att! företagshälsovård! kommer! ut4

vecklas!till!ett!kostnadseffektivt!utnyttjande!av!ett!företags!anställda?!

! !
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