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ABSTRACT 
 

China is a unique market that differs from the Western market in many ways. Companies are 

not required to publicize financial reports, and furthermore a heavy focus on business 

relationship building can make it hard for companies to have high quality streams of data to 

get insights about their markets. For a consultant company to successfully enter the Chinese 

market and helping producing and technological global firms improving their insights on the 

Chinese market, the consultant company needs to understand which the important factors are 

and how those factors can help in creating value for their potential customers. To help the 

analyzing and consultant firm called Kairos Future, a qualitative case study was conducted on 

16 different global companies with focus on industrial production. The case study was mainly 

conducted through face to face interviews with decision makers who had a broad 

understanding of their respective companies. In order to find where value can be created, the 

study was first used to find out which level of autonomity the China part of the global firm had 

and how it affects the value creation linked to Market Intelligence, meaning receiving market 

data and analyzing it in order to get powerful market insights. The study also focused on the 

level of dependancy on having a continuous stream of technological information from external 

sources, how the companies are finding other types of market data and how they are analyzing 

and getting insights from the data. The final part of the study was to understand the level of 

maturity of the Chinese market linked to Market Intelligence, and what aspects affect the value 

creation for the customers. The report´s findings show that it is important for a consultant firm 

to focus on customers with high level of autonomity, or the head quarter in those cases where 

the level of autonomity is low - this in order to best utilize the consultant firm´s resources. 

Even though the companies in the study were heavily focused on the technological know-how 

within their respective markets, this was the one aspect they found the least interest in 

receiving external help with from a consultat firm. Receiving insights about customers within 

existing and new market segments was instead valued much higher. To understand the 

competitors’ movements in the market was also of high interest, because of the difficulty of 

finding public data within a given market in China. In order to successfully enter the Chinese 

Market Intelligence market, a consultant firm like Kairos Future needs to choose the specific 

customer segments where they can contribute the most value though their product and service 

offering. The goal should be to focus on one segment at a time, getting satisfied customers that 

help Kairos Future get a good market reputation through the word-of-mouth effect, and 

thereby making future sales easier. When this is accomplished, the same strategy can be 

applied to a new customer segment.  
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1 INLEDNING 
Detta avsnitt avser att ge en grundläggande förståelse för problemområdet.  

1.1 BAKGRUND 

Denna rapport avser identifiera hur de viktigaste faktorerna påverkar värdeskapande åt företags 

marknadsintelligensprocesser i Kina.  

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin 

framtid genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi (Kairos Future). Vidare har företaget ca 26 

personer anställda och hade under åren 2010-2012 en genomsnittlig omsättning på ca 40 miljoner. (Proff - The 

Business Finder, 2012). Som del i sin plan att expandera på nya marknader startades år 2010 avdelningen 

ChinaLab där Tomas Larsson är ansvarig (Larsson, Director, ChinaLab, 2013). Under början av år 2014 levererade 

Kairos Future sina första affärer i Kina med nyutvecklade verktyg (Larsson, Director, ChinaLab, 2013).  

Prahalad & Hamel (The Core Competence of Corporation, 1990) definierar ett företags kärnkompetens som 

något som ger potentiell tillgång till en mängd olika marknader, ger betydande bidrag till den upplevda nyttan av 

slutprodukten, samt är svårimiterad. Utifrån denna definition är Kairos Futures kärnkompetens deras kunskap 

om, och metoder för, att samla in, strukturera och analysera affärsnyttig information, dvs analysperspektivet och 

genom strukturerade processer och metoder hjälpa organisationer att omvandla den till handling, dvs 

processperspektivet (Larsson, Director, ChinaLab, 2013). Detta styrkas av Vice VD Johanna Danielsson (COO & 

Vice President, Kairos Future, 2013) som säger att Kairos Future är ledande inom framtidsspaning i Norden, har 

förmåga att visa på de stora sammanhangen och göra dem lättförståeliga, samt bra på att arbeta med Big Data, 

dvs stora datamängder (White, 2012), och göra den handlingsbar. Den sistnämnda aspekten hjälper till att vinna 

affärer i den internationella konkurrensen (Danielsson, 2013).  

1.2 BRANSCHEN 

1.2.1 BEGREPP & BRANSCHUTVECKLING 
Business Intelligence (BI) och Market Intelligence (MI) är två begrepp som båda liknar de kärnkompetenser 

Kairos Future uttryckt sig ha, men där olika källor och författare definierar bregreppen olika. BI står för 

processer vars syfte i första hand är insamling och analys av intern data, t ex försäljning osv. (Prescott & al, 2001) 

& (White, 2012). White (2012) tillägger att BI även innebär att ur dessa datamängder få meningsfull och 

handlingsbar affärsinformation och kunna identifiera nya affärsmöjligheter. Detta kan bidra till stark 

konkurrenskraft och långsiktig stabilitet Rud (2009). Den globalt ledande aktören av affärsdata, Gartner, 

beskriver BI som en mogen marknad men där de flesta företag fortfarande har minst ett av sina affärsfunktioner, 

HR, marknadsföring, social media osv, där BI-processer ej ännu påbörjats. (Gartner, 2013). Vidare säger Gartner 

att deskriptiv analys är den del inom BI som still stor del har mättats bland större globala företag. För prediktiva 

analyser väntar fortfarande stor tillväxt. (Gartner, 2013). Medelstora företag har i regel ej påbörjat BI alls och BI 

marknaden som helhet väntas växa med 7% årligen t o m 2016. (Gartner, 2013). BI som applikation inom 

teknologimarknaden är starkt växande, likaså är den för konsumentproduktmarknaden. (MarketAndMarkets, 

2013). Dessa två typer av applikationer kan anses tillhör MI enligt Prescott & al:s definition, nämligen att den 

fokuserar på analys av extern data från marknaden. (Prescott & al, 2001). MI skiljer sig från vanlig 

marknadsresearch, som görs antingen ad hoc eller löpande, i att den är mindre specifik i sitt syfte och främst 

sker på ett informellt sätt av chefer/beslutstagare snarare än professionella marknadsföringsresearchers. 

(t.Answers, 2014) Vidare är MI nödvändigt när ett företag ska gå in på en ny marknad. (Kotler, Keller, Koshy, & 

Jha, 2009).  

Kairos Futures programvara är högteknologisk genom moderna datorverktyg som är disruptiva för hur 

marknadsinformationsinhämtning sker och analyseras. (Larsson, 2014). Denna informationsinhämtning sker i 

allt större utsträckning m.h.a. s k data-mining av stora datamängder, Big Data. (SAS, 2014). Enligt Moore (1998) 

kan marknadens acceptans inom högteknologisk bransch delas in följande faser, vilket stärks av Blank (The Four 
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Steps to the Epiphany, 2005) & (Raskino & Fenn, 2008) som båda har liknande synsätt på att olika nivåer av 

mogenhetsgrad medför olika tillhörande lämpliga strategier. 

FIGUR 1. MOORES MARKNADSFASER. 

 

 

KÄLLA: (MOORE, 1998) 

BI är som helhet i fasen Bowling Alley på väg mot det Moore (1998) kallar the Tornado, medan MI troligen är i 

Chasm på väg mot det han kallar the Bowling Alley. Tornadon kännetecknas att stor del av marknadens kunder 

använder en och samma produkt, medan Chasm är den skeva som måste övervinnas för att gå från ett fåtal 

teknologiintresserade kunder till den allmänna marknaden för att kunna tjäna mer pengar (Moore, 1998). The 

Bowling Alley motsvarar mötespunkten mellan dessa två faser och kännetecknas av att ha ett flertal relativt små 

aktörer på en ung marknad (Moore, 1998). Förstudien ger indikationer på att MI-marknaden kan definieras som 

ung, då Kairos Futures dataleverantörer ej har kunder som efterfrågar data för vidare bearbetning på det sätt 

Kairos Future gör (Larsson, Director, ChinaLab, 2013). Längs samma linje säger GIA (2009) att MI är en starkt 

växande marknad i Kina, framförallt av information kopplat till konkurrenter och kund, där handlingsbara 

insikter är av högt intresse för multinationella verksamheter.  

1.2.2 KONKURRENSSITUATIONEN 

1.2.2.1 KONKURRENTLANDSKAPET  
Det finns ett flertal företag med liknande erbjudande som Kairos Future (men enligt Larsson ej lika bra) men 

Kairos Future uttrycker osäkerhet kring i fall konkurrenter finns representerade i Kina och om dessa isåfall 

inhämtar data från kinesiska kanaler, eller ej. Under möte med Volvo Technology framgick att företaget redan 

använder MI-tjänster från andra leverantörer än Kairos Future. De nämnda tjänster med respektive leverantörer 

är Recorded Future, Gofire, Tibco av Spotfire samt Clicktech av Clickview (Volvo, 2013). De två senare finns med i 

nedanstående visualisering av globalt etablerade BI-aktörer under den kvadrant som motsvarar de innehåller de 

aktörer med mest heltäckande erbjudande samt bäst förmåga att leverera (Gartner, 2013).  
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FIGUR 2. KONKURRENTKARTA 

 

KÄLLA: (GARTNER, 2013) 

Efter mötet har det svenska industriföretaget köpt Kairos Futures tjänster (Larsson, Director, ChinaLab, 2014). Att 

industriföretaget vill köpa Kairos Futures tjänster är en stark indikator på att deras erbjudande är 

konkurrenskraftigt.  

1.2.2.2 FEMKRAFTSMODELLEN  
Porter (Jobber & Fahy, 2009) anger i sin Five Forces-modell 5 stycken komponenter i konkurrentlandskapet som 

alla bidrar till en aktörs möjlighet att driva verksamhet i sin bransch.  

 

FIGUR 3. FEMKRAFTSMODELLEN 

 

KÄLLA: (JOBBER & FAHY, 2009) 

1. Befintlig konkurrens: Faktumet att Kairos Future nyligen fått kunder inom MI i Kina tyder på ett 

tidsförsprång gentemot konkurrenterna på en i övrigt stor marknad med många aktörer. Detta 

tidsförsprång, eller tidsmonopol, bör av ett företag utnyttjas för att etablera ett erbjudande på en 
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marknad, innan konkurrensen gör detta svårare (Ahrens & Partners, 2014). De leverantörer av data som 

Kairos Future kontakt analyserar ej datan (Larsson, 2013). 

 

2. Hur pass stort är hotet för nya aktörer på den kinesiska marknaden? BI är ett växande område som 

mycket väl fortsatt kommer locka till sig nya aktörer som vill ha en marknadsandel.  Från intervju i 

förstudien varnas det för att det snabbt kan dyka upp konkurrenter i Kina på grund av generellt låga 

inträdesbarriärer (Haukås, 2013).  

 

3. Dataleverantörerna är relativt dyra eller har vissa nackdelar i sitt erbjudande. Detta är en försvårande 

faktor till kvaliteten på Kairos Futures erbjudande då de är väldigt beroende av dataleveranser. Detta är 

en komponent som kräver personliga möten med nya potentiella dataleverantörer och förhandla om 

priser för datan. Detta är något som passar Kairos Future bättre att undersöka då de har mer detaljerade 

priskrav (Larsson, Director, ChinaLab, 2013). Komponenten hot från leverantörer kommer alltså ej vara 

av intresse för ytterliggare analys.  

 

4. Hot från substitut är en viktig komponent då existerande företag med befintlig marknadsavdelning 

försöker redan förstå sina marknader och sina kunder med traditionella metoder, dvs utan Big Data.  

 

5. Förhandlingskraft från kunder är en annan komponent i Porter Five Forces. Då traditionella 

marknadsmetoder utgör konkurrensen är förhandlingskraften hög hos kunden om dessa metoder i 

dagsläget fungerar bra. Fungerar dessa metoder dåligt är företagen i stort behov av nya arbetsmetoder, 

vilket då gör Kairos Futures erbjudande värt mer pengar. Tidsmonopolet Ahrens (2014), dvs brist på 

andra konkurrerande alternativ, kan här även stärka Kairos Futures förhandlingskraft.  

1.3 KAIROS FUTURES ERBJUDANDE I KINA 

I Kina kommer Kairos Future huvudsakligen att fokusera sitt erbjudande till att hjälpa förse potentiella kunder 

med, för dem, affärskritisk data. Sådan information kopplad till kunder, konkurrenter och teknologier är av 

speciellt intresse då Kairos Futures verktyg är bra lämpade för dessa områden. Källorna av denna information, 

som kommer ifrån dataleverantörer till Kairos Future, är bland annat sociala medier, bloggar, traditionell media 

och patentregister. Med informationen kan Kairos Future m.h.a programvara och andra metoder sedan göra 

förutsättningslösa analyser och ge kunden värdefulla insikter för att möjliggöra framtida tillväxt för eras 

verksamhet i Kina. Med förutsättningslös analys menar Tomas att kunden kan välja ett större område att få 

visualiserat framför sig för att se möjligheter och trender över tid. En teknologi eller konkurrentlandskapet är 

exempel på sådant sökområde. Många konkurrenter kan endast erbjuda lättare analyser av specifika sökord, t ex 

hur många gånger ett visst varumärke (sökordet) nämnts i sociala medier. Konkurrenternas erbjudanden kräver 

att kunden i detalj vet vad den söker efter, medan Kairos Futures erbjudande tillåter upptäckter inom ett visst 

område.  

(Larsson, 2013) 

Det är framförallt extern data som är av intresse, den kopplad till marknaden. Exempel på detta är att istället för 

att analysera intern försäljningsstatistik är det information som konkurrenter blir allt mer lika det egna företaget 

eller ej. Informationen är visualiserad på ett sätt så att kunden t ex kan se hur konkurrentlandskap förändrats 

över tid. Detta landskap skulle exempelvis kunna vara uppbyggt av vilka företag som söker vissa typer av patent, 

för ge bilden av hur konkurrenternas teknologiska avstånd står sig i förhållande till Kairos Future. Programvaran 

är väldigt flexibel applikationsmässigt och kan även användas för att analysera trender och vad Kairos Future 

kallar ”bursts” (plötsliga ”snackisar”) inom branscher, varumärkesspaning i social media etc.  

(Larsson, 2013)  
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1.4 THE SWEET SPOT 

Ett företag bör hitta den gemensamma nämnaren mellan ett företags kärnkompetenser och kundernas behov, för 

att kunna identifiera vilket strategi som är den mest logiska ur affärssynpunkt i det rådande affärsklimatet 

(Collins & Rukstad, 2008). För att göra detta på ett konkurrenskraftigt sätt måste konkurrenternas erbjudande 

först identifieras, eftersom företaget då kan hitta ett nischat erbjudande som konkurrenterna inte erbjuder 

kunden (Collins & Rukstad, 2008).  

FIGUR 4. THE STRATEGIC SWEET SPOT 

 

KÄLLA: (COLLINS & RUKSTAD, 2008) 

För Kairos Futures fall motsvarar detta att utgå ifrån Kairos Futures kärnkompetenser. Då dessa 

kärnkompetenser är kända och vidare möjliggör den programvara företaget idag använder för analys och 

datavisualiering, kommer kärnkompetenser ej vara mål för vidare undersökning. Eftersom förstudien samt 

analys med Porters femkraftsmodell visar på ett tidsmonopol för Kairos Future i Kina, är konkurrenter ej heller 

en aspekt i behov av vidare undersökning. Med endast en komponent kvar i modellen behöver Kairos Future 

bestämma vilken typ av kunder denna ska erbjudas till och även vad programvaran ska kunna erbjuda dessa 

kunder. Genom att förse kunderna med rätt typ av MI kan företagen tydligare se hur de kan förbättra sin 

verksamhet och därmed växa.  

1.5 VÄRDESKAPANDEMODELLEN 

Nedanstående modell är skapad av Osterwalder & Pigneur (2010) och har som syfte att hjälpa vid visualisering 

och förklaring av affärsmodeller med mål att skapa värde med ett erbjudande. Då samtliga ingående 

komponenter är viktiga för ett företag att förstå, är det för denna rapport främst Customer Relationships, 

Customer Segments samt Offer. Med andra ord; vad är det för värdeskapande erbjudande, Offer, som ska 

erbjudas åt vilket kundsegment och vilken kundrelation ska företaget ha? Övriga komponenter är för företaget 

att ta ställning till först när en bra förståelse finns för marknaden.  
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FIGUR . VÄRDESKAPANDEMODELLEN (BUSINESS MODEL CANVAS) 

 

KÄLLA: (OSTERWALDER, PIGNEUR, & AL., 2010). 
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1.6 EMBRYO TILL ANALYSMODELL 

De, för denna rapport, viktigaste komponterna från Osterwalder & Pigneur (2010) samt (Collins & Rukstad, 2008) 

ligger till grund för nedanstående embryo till analysmodell. Att förstå de rådande kundbehoven, vilka segment 

dessa kan delas in i, samt hur relationen och kommunikationen mot kund ska lämpligast bör vara, är de 

viktigaste för att sedan skapa värde åt kund.  

                                                                         FIGUR 5. EMBRYO TILL ANALYSMODELL. 

 

1.7 SYFTE MED DENNA RAPPORT 

Förklara hur de viktigaste faktorerna påverkar värdeskapande för marknadsintelligensprocessor åt 

företag i Kina. 

  

Värde 

Kundsegment 

Kundrelation Kundbehov 
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2 FRÅN TEORI TILL ANALYSMODELL 
Detta kapitel syftar till att ansluta rapportens problematisering till den fullständiga modell som ligger till grund för 

huvudundersökningens analys. 

2.1 MARKNADSMOGNAD 

Med utgångspunkt i MI-branschen, visar modellen nedan på Product Leadership samt Customer Intimacy som de 

två grundpelarna för branschfasen Bowling Alley. Ett fokus på dessa två aspekter gör det möjligt att få en mer 

mottaglig produkt på marknaden. När behoven är identifierade kan fokus läggas på att skapa en överlägsen 

produkt jämfört med kundernas befintliga metoder/produkter.   

(Moore, 1998) 

FIGUR 6. STRATEGISK INRIKTNING FÖR MARKNADSFAS. 

 

KÄLLA: (MOORE, 1998). 

Day (1994) har en mer generell bild än Moore, som gäller oavsett marknadsfas. Day (1994) anser att det som 

företag gäller att skapa en nära kundkontakt och upprätthålla denna för att på så sätt kunna binda kunden till sig. 

För att uppnå detta bör företagen fokusera på aspekter som skapar mervärde för kunden så att denne inte bara 

fokuserar på priset (Day G. S., 1994). 

Enligt Ahrens (Ahrens & Partners, 2014) bör ett företag fokusera på en nischmarknad, vilket även Moore (1998) 

nämner som strategi i Bowlings Alley. Detta genererar dels marknadsmarginalintäkter, men handlar även om att 

fokusera sina resurser för att göra ett så bra jobb som möjligt inom den valda nischen. (Ahrens & Partners, 2014).  

2.2 VÄRDESKAPANDE 

Enligt Normann & Ramirez (1993) är strategi konsten att skapa värde. Vidare skriver författarna att strategin 

skapar ett ramverk för att identifiera möjligheter att vara värdeskapande åt kunden och samtidigt tjäna pengar 

på det. Författarna anser det vara viktigt att inte vara för fokuserad på att leverera värde för att lyckas som 

företag. Istället bör företaget fokusera mer på värdeskapandeprocessen i sig själv. Målet är att skapa en 

förbättrad matchning mellan företagets kompetenser och kunden. Detta kan underlättas genom att vara 

innovativ i värdeskapandeprocessen genom att låta kunden skapa värde åt sig själv med hjälp av de 

kompetenser och erbjudanden leverantören har.  

 

Allt mer krävande kunder, samt global konkurrens gör det allt svårare för företag att uppnå konkurrenskraft på 

marknaden. Nästa stora källa för att skapa konkurrenskraft är att skapa överlägset kundvärde.  

(Woodruff, 97) 
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För att närma sig the Bowling Alley anser Moore (1998) att ett företag bör bygga sin strategi genom att skapa 

kundvärde. Detta görs genom att visa för den ekonomiska köparen på ett företag att de kommer få mycket värde 

tillbaka från ett köp av, i detta fallet ett konsultbolags, tjänster (1998). Detta görs genom att tillgodose kundens 

hela behov inom ett specifikt område för att få nöjda kunder som sprider ordet om tjänsterna/produkterna och 

rekommenderar andra företag att även de vända sig till dessa (Moore, 1998).  

2.3 AUTONOMITET 

I organisationer med autonomt styrda team är möjligheterna större att kunna ta egna initiativ och beslut i 

gällande driva igenom teknologiska förändringar och strategisk innovation (Patanakul, Jiyao, & Lynn, 2012) & 

(Govindarajan & Trimble, 2005). 

2.4 DATAHANTERING 

Det finns många olika typer av externa och interna datakällor ett företag kan använda för att få information från. 

De interna kan komma från databaser på olika avdelningar i företaget, medan de externa från olika leverantörer. 

Olika källor innehåller data med varierande kvalitet som kan använda inkonsekventa representationer, koder 

och format, som behöver bearbetas för att kunna hanteras. Datan ska sorteras och filtreras för att endast 

innehålla relevant information. Ett flertal verktyg och metoder finns för att analysera denna information. De 

analyserade resultaten kan sedan visualiseras eller appliceras på olika sätt. 

(Chaudhuri, Dayal, & Narasayya, 2011) 

För denna rapports syfte kan Chaudhuri, Dayal & Narasayyas (2011) förklaring av dataflödet förenklas till att 

endast innehålla tre kolumner; Data sources, Analys samt Front-end applications. Det går dock att skapa Front-

end applications  som låter kund göra egen analys av datan. Detta sista steg är vad som ämnar tillgodose kundens 

behov. Flödet blir enligt nedan: 

 

FIGUR 7. DATAHANTERINGSFLÖDE. 

 

 

Marknadsföringsavdelningen är ofta det vanligaste stället där MI utförs i företag (Solberg Søilen & Jenster, 2009). 

Befintliga och potentiella kunder kan förse värdefull information angående deras behov och problem med 

specifika produkter och tjänster (Moravej, 2013). En estimering är att 70-80% av intelligensen ett företag 

behöver normalt sett behöver kan komma från de egna försäljarna genom informationsinhämtning från 

leverantörer, kunder och andra kontakter (Tsu, Tan, & Ahmed, 1999). Det krävs att ett företag har en bra 

kunskap om informationshanteringsprocesser för att kunna ta in informationen och därmed skapa 

konkurrenskraft (Moravej, 2013).  

Vidare nämner författaren internet som en bra källa till information om kunder och konkurrenter genom 

industrinyheter och social media. Utvecklingsländer förlitar sig mer på tryckta publikationer vilka även de kan 

ge användbar information om konkurrenter och kunder. Industrievent som utställningar/mässor, distributörer 

och återförsäljare kan vara användbara källor till information om marknaden. Researchföretag kan även anlitas 

för att få intelligens kopplad till branschsektorer, kundsegment samt andra företag, för att sedan komplettera 

denna information med den interna. 

(Moravej, 2013).  
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En marknadsorienterad organisation, likt det Moore skriver om Customer Intimacy, måste ta till sig information 

från kunder för att förstå och förutse trender hos målgruppen (Day G. S., 1994) & (Narver, Slater, & MacLachlan, 

2004). Därför bör den marknadsorienterade organisationen systematiskt och genomtänkt bearbeta och agera 

utifrån insamlad information (Day G. S., 1994). Dessutom är det viktigt att företaget är kapabelt till att samordna 

de interna resurserna för att uppnå högsta kundvärde (Day G. S., 1994). 

2.5 KUNDBEHOV  

MI är information relevant för ett företags marknader; insamlad och analyserad specifikt för säkrare kunna ta 

beslut angående marknadspenetrationsstrategier och marknadsutvecklingssystem (Cornish, 1997). 

Framgångsrika företag närmar sig nya marknader med god information och kunskap om sina kunder (Ernst & 

Young, 2011).  

Ulrich & Eppinger (2008) föreslår en modell i 5 steg för att identifiera kundbehov vid produktutveckling. Med 

hjälp av denna kan ett företag enligt författarna spara pengar i produktutvecklingen genom att fokusera på det 

som är av värde för kunden. Modellen ligger i linje med Moores (1998) bild där varje kund har unika behov och 

där ett företag inom Bowling Alley bör skräddarsy sitt erbjudande för att säkerställa att varje unik kunds behov 

möts. Modellen nedan ska ligga till grund för vad kunden behöver, snarare än hur koncepten och produkten 

tekniskt sett i slutändan ska fungera (Ulrich & Eppinger, 2008). 

1. Samla in rådata 

Insamling av rådata kräver etablering av kontakt med kunder eller potentiella kunder och kan sedan ske 

genom olika metoder. De tre vanligaste är kundintervjuer i kundens vardagsmiljö, i fokusgrupp eller 

genom att observera när kunden använder tidigare produkt.. Textbaserad undersökning är användbart 

först senare i processen i utvärderingssyfte snarare än för att identifiera oanade behov.  

2. Tolka rådata  till kundbehov  

Vid tolkningen av rådatan gäller det att identifiera och uttrycka kundbehoven så noggrant möjligt. Det är 

fokus på vad som behövs snarare än hur det ska göras.  

3. Organisera och rangordna behoven 

Rådatan kan bestå i av många kundbehov och därför är det viktigt att organisera och rangordna dem, 

vilket förslagsvis görs som primära respektive sekundära behov. De primära är generella medan de 

sekundära är med precisa.  

Starta med att skriva upp samtliga kundbehov, ta sedan bort överflödiga behov då flera har samma 

innebörd, gruppera behoven efter likheter, välj slutligen benämning på varje behovsgrupp,  

4. Avgör hur viktiga behoven är i förhållande till varandra ur ett kundperspektiv 

Här viktas behov mot varandra för att kunna avgöra vilka som är viktiga i utvecklingen av 

värdeerbjudandet. Viktningen kan antingen göras av utvecklingsteamet eller kund i vidare 

undersökning. Viktningen görs främst ur tids- och kostnadssynpunkt samt efter teknisk svårighet.  

5. Reflektera över resultatet och processen 

I detta steg reflekteras över resultat och process genom att ställa sig frågor som; har rådata inhämtats 

från samtliga typer av målkunder? Är vi kapabla att identifiera outtalade behov? Finns det områden att 

vidare undersöka framåt?  

Likt Ulrich & Eppinger (2008), vill Blocker, Flint & Myers kategorisera kundens behov. En reaktiv 

marknadsorientering är ett företags försök att förstå och tillfredsställa kundernas uttryckta behov, medan en 

proaktiv marknadsorientering är ett försök att förstå och tillfredsställa kundernas latenta och framtida behov 

(Blocker, Flint, Myers, & Slater, 2011). En sådan indelning av behov nämns även av Narver, Slater & MacLachlan 

(2004). En reaktiv kundorientering spelar en distinkt kritisk roll i värdeskapandet (Blocker, Flint, Myers, & 

Slater, 2011), men proaktiv orientering krävs för att lättare skapa leverantörsberoende för kunden och därmed 

öka kundlojaliteten (Narver, Slater, & MacLachlan, 2004) (Blocker, Flint, Myers, & Slater, 2011).  
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2.6 KONKURRENTINTELLIGENS 

En specifik form av MI är konkurrentintelligens (Dobney, 2012). Denna sker oftast på löpande form och 

involverar insamling av nyheter, material och annan information om konkurrenter, från ett flertal olika typer av 

källor (Dobney, 2012). På liknande sätt menar Day (1994) samt (Narver, Slater, & MacLachlan, 2004) att 

en marknadsorienterad organisation måste ta till sig information från konkurrenter för att förstå och förutse 

trender hos målgruppen samt konkurrenters kommande steg på marknaden för att kunna agera därefter. Därför 

bör den marknadsorienterade organisationen systematiskt och genomtänkt bearbeta och agera utifrån insamlad 

data (Narver, Slater, & MacLachlan, 2004). 

2.7 TEKNOLOGIINFORMATION 

Att externt samla in MI för teknologi är ofta svårt då det kräver exportkonsulter inom området, eftersom det ofta 

är dåligt dokumenterat och därför kräver diskussioner med teknologer (GreenBook). Teknologiintelligens är en 

aktivitet som identifierar teknologiinformation som kan påverka framtida tillväxt och överlevnad för ett företag 

(Mortara, Kerr, Phaal, & Probert, 2007). Teknologibevakning av detta slag är antingen riktat mot specifika 

teknologiområden eller mer övergripande för att identifiera utvecklingar i teknologi-white spaces (Rohrbeck, 

2010), vilket ligger i linje med CITs () uppfattning om att de flesta beslut angående marknaden, utveckla en 

produkt eller utföra defensiva konkurrenskraftiga åtgärder, bör inkludera teknologiintelligens.  

Hax och Wilde II (2003) anser att en verksamhet kan eftersträva att ha Best product i kundens ögon, genom att 

förbättra produktegenskaperna på ett sätt som ger mervärde till kunden. Det här kan enligt författarna uppnås 

genom ny teknik, teknologi eller ytterligare funktioner. Företag kan alltså knyta an nya kunder genom en teknisk 

överlägsen produkt (2003). I linje med konceptet best product, skriver Treacy & Wiersemas (1993) om product 

leadership, vilket innebär att ett företag fokuserar på att ständigt skapa toppmoderna och avancerade produkter. 

Porter (1980) menar att sådant fokus på produkten kan rättfärdiga ett högre pris då kunderna får svårare att 

hitta ett lika bra substitut till produkten. Enligt Miller (1992) kan riskerna med fokus på positionering genom 

bästa produkt är att konkurrenter kan försöka imitera samt att kundernas behov och preferenser kan skifta.  
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2.8 DEN FULLSTÄNDIGA ANALYSMODELLEN 

Det teoretiska resonemang som förts, tillsammans med förundersökningen, resulterar i nedanstående 

analysmodell. Modellen har utgått ifrån embryomodellen, där kundrelation sammanslagits under 

marknadsmognadsfaktorn, eftersom kundrelation enligt Moore (1998) endast är en aspekt att fokusera på då 

marknaden är i sin tidiga fas. Kundsegment faller under kundbehov då kundens profil och behovsbild kan delas 

in i segment. Faktorerna teknologiberoende, datahantering och autonomitet tillkommer från referensramen då 

samtliga kommer visa på vilka aspekter som är värdeskapande för respektive kund.  

 

                                                                               

                                                                      Figur 8. Analysmodellen. 
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3 UPPGIFTSPRECISERING 
Med utgångspunkt i analysmodellen ur föregående avsnitt kommer här efterfölja en nedbrytning till definierade och 

avgränsade frågeställningar för att ge läsaren detaljerad insikt i undersökningens omfattning.  

3.1 AVGRÄNSNINGAR 

En avgränsning för huvudstudien är antalet intervjuobjekt i Kina då detta under förstudien visat sig vara ett 

tidskrävande moment. Fokus var att hitta intervjuobjekt med rätt kunskap för att kunna besvara 

intervjufrågorna, snarare än en stor mängd intervjuobjekt.   

En annan avgränsning med intervjuobjekten var att fokusera på globala företag i Kina med ursprung från väst, då 

Kairos Future tidigare varit va denna typ.  

Studien avgränsas tids- och omfattningsmässigt av de ramar som utgörs av exjobbsperioden på 23 veckor.  

3.2 PRECISERADE FRÅGESTÄLLNINGAR 

Analysmodellen som presenterades tidigare ligger till grund för den nedbrytning av syftet till preciserade 

frågeställningar som ska besvaras av rapportens undersökning.  

Autonomitetsgrad. Företags grad av autonomitet kan påverka hur mycket de själva kan ta beslut i 

utvecklingsprocesser och därmed förmågan att initiera värdeskapande processer. Därför är det viktigt att förstå 

hur grad av autonomitet påverkar kundvärdet i Kina. 

- Hur påverkar företagets autonomitetsgrad kundvärdet? 

Datahantering. Om interna källor till marknadsinformation ej är tillräckliga måste ett företag ta hjälp av externa 

källor. Därför är det viktigt att förstå hur datakällor och hanteringen av datan påverkar kundvärdet.  

- Hur påverkar datahanteringen kundvärdet? 

Teknologiberoende. Ett företags grad av teknologiberoende kan påverka företagets möjligheter till att kunna ta 

ega initiativ för att driva genom innovativa projekt. Därför är det viktigt att förstå hur teknologiberoende 

påverkar kundvärdet.  

- Hur påverkar teknologiberoende kundvärdet? 

Marknadsmognad. MI-marknadens mognadsgrad kan se olika ut i olika delar av världen, varvid det är viktigt att 

förstå hur den påverkar kundvärdet i Kina.  

- Hur påverkar marknadsmognaden kundvärdet? 

Kundbehov. I punkt 4 ur Epingers & Ulrichs modell skulle kundbehoven ställas i viktning sett ur kundens 

perspektiv. Därför är intressant att undersöka hur kundvärdet påverkas av de uttryckta behoven. 

- Hur påverkar kundens hela behov kundvärdet? 
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4 METOD 
Nedan beskrivs den ansats och metod som legat till grund för arbetet, samt relevant kritik kopplat till 

genomförandet.  

4.1 ANSATS 

En explorativ ansats inriktar sig på att ge en grundläggande kunskap och förståelse för problemområdet. (Lekvall 

& Wahlbin, 2001). En explorativ förstudie utfördes i denna rapport dels för att få denna förståelse, dels för att 

inte riskera missa för rapporten viktiga aspekter. Vid rapportens analysfas har ansatsen varit mer förklarande 

vilket Lekvall och Wahlbin (2001) menar kan möjliggöra att olika orsakssamband kan redas ut. Teori och 

förhållande till företagen i huvudstudien har slutligen kunna leda till slutsatser och rekommendationer till 

Kairos Future.  

Efter förstudien kan syftet fastställas och sedan även preciseras ytterligare. Under huvudstudie kommer en 

fallstudie att genomföras med företagsintervjuer. Området MI för västerländsk aktör i Kina med nyutvecklade 

metoder gör att mängden vetenskapligt stoff är begränsad. Inom området där det ej finns utbredd teoribas kan 

kvalitativa fallstudier för att utveckla ny teori (Merriam, 1988). Eckstein (1975) beaktar även detta behov av att 

skapa teori där befintlig teori inte ger passande förklaringar, genom kvalitativa fallstudiers syfte i att upptäcka.  

Under intervjuer har frågorna ställts utifrån intervjuföretagets situation utan att Kairos Futures verksamhet 

nämns. Detta för att få förutsättningslös information och enligt Lekvall & Wahlbin (2001) därmed undviker 

ledande frågor. Huvudstudien i denna rapport är en kvalitativ fallstudie av globala företag i Kina. Enligt Lekvall & 

Wahlbin (2001) är en fallansats passande för explorativa studier. Dessa intervjuer kommer vara delvis 

strukturerade, dvs är det ett visst antal punkter som ska besvaras för samtliga fall, men där detaljfrågor ej är på 

förhand bestämda. På detta sätt undviker intervjuaren att påtvinga sin världsbild på den intervjuade, och istället 

kan intervjuaren lära sig av varje falls unika världsbild (Patton, 1980). Utifrån ett slumpmässigt urval av 15-tal fall 

(företag) kan generaliserande slutsatser dras av målsegmentet globala industriföretag. Detta anses vara ett 

ändamålsenligt urval för att hinna lära sig så mycket som möjligt om analysfaktorerna inom exjobbets tidsram 

(Patton, 1980).  

4.2 DATAINSAMLING 

Initialt hämtades information från Kairos Futures hemsida, och externa medier samt intervju med anställda. 

Utifrån detta kunde således en första bild skapas av Kairos Future, deras produkter samt branschen företaget 

agerar inom. Som del av förstudien intervjuades 10 stycken svenskar med lång erfarenhet av företagande på den 

kinesiska marknaden för, såväl som att följa med Larsson på möten med potentiella kunder och dataleverantörer 

i Shanghai. Förstudiens syfte var att få djupare förståelse för Kairos Futures erbjudanden och arbetsmetoder. 

Genom kontinuerlig kontakt med Larsson kunde projektbakgrunden revideras och preciseras ytterligare 

samtidigt som diskussioner kring Kairos Future och branschen kopplat till relevanta teorier mynnade ut till 

projektets syfte och frågeställningar. Vidare utformades motiverade avgränsningar utifrån syfte och 

projektomfattning. Utifrån teorier och resonemang kopplat till syftet upprättades en referensram och genom att 

integrera teorierna kunde en, för projektet anpassad, analysmodell formuleras. 

Enligt Merriam (1988) bör forskning ta hänsyn eller utgå från tidigare arbete inom forskningsområdet. Detta görs 

med målet att bidra till att vidga kunskapsbasen inom det aktuella området (Merriam, 1988). Teoriinnehållet i 

denna rapport är längs dessa linjer utvalt från allmänt erkända författare inom området Industriell 

Marknadsföring med fokus på MI-branschen.  

Under studien har intervjuer och datainsamlingar skett med ett flertal olika stora globala företag för att skapa en 

bred och mer nyanserad analys. I huvudsak eftersöktes fysiska personintervjuer med intervjuobjekten i 

förstudie och huvudstudie. I linje med Kvale & Brinkmann (2009) användes korta och enkla frågor för att kunna 

ställa följdfrågor och kontrollfrågor. De olika typerna av frågor och andrafrågor presenterade av Kvale (2009) 

användes för att få tillräckligt mycket information under intervjuerna.  
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Intervjufrågorna var standardiserade för samtliga intervjuade företag, i enighet med Kinseys forskning som visar 

att standardiserade frågor ger olika svar eftersom frågan betyder olika för olika personen (Kinsey, Pomeroy, & 

Martin). För att I vissa fall var det dock endast möjligt att ställa intervjufrågor antingen via Skype eller email. För 

Skype och fysisk intervju ställdes i förväg frågan om det var okej att spela ljudet från intervju. Inspelning av 

intervjuerna var nödvändigt då författaren av rapporten skulle kunna koncentrera sig på att lyssna och ställa rätt 

frågor i stället för att behöva tänka på att anteckna allt som sägs. Stolpord antecknades dock som försäkring mot 

eventuellt tekniskt problem med inspelning av intervjuerna.  

4.3 RELIABILITET & VALIDITET 

En grundläggande fråga vid kvalitativa fallstudier är i vilken utsträckning forskaren kan lita på undersökningens 

resultat (Merriam, 1988). För att närmare undersöka denna fråga har olika författare olika metoder, men 

komponenterna inre validitet, yttre validitet samt reliabilitet är vanliga.  

Enligt Yin (2014) är inre validitet främst av vikt för explorativa fallstudie av detta slag, där bakomliggande 

förklaringsfaktorer ska beskrivas. För att stärka hur pass valid den teoretiska utgångspunkten är har 

triangulering används, där enligt Merriam (1988) flera forskare, informationskällor och metoder används. En 

inre validitet av detta slag förstärks enligt Foreman (1948) bäst med oberoende författare för att utnyttja den 

kollektiva bedömningen. Under inledande delar av undersökningen kunde en förståelse av MI-branschen lättare 

skapas genom vad Merriam (1988) kallar ”horisontell” granskning och kritik för att förbättra den interna 

validiteten. Detta gjordes genom att med fallföretaget Kairos Future diskutera källor som används till rapportens 

inledande delar.  

Rapporten avser att vara så generaliserbar som möjligt på globala företag i Kina. För att kunna skapa sådan 

extern validitet måste en inre validitet först och främst finnas enligt Guba & Lincoln (1981). Cronbach (1975) 

anser sedan att det första steget i undersökningen är att identifiera hur de olika fallen, i detta fallet intervjuade 

företag, skiljer sig emellan. Det andra steget är att identifiera vilka aspekter fallen har gemensamt (Cronbach, 

1975). För att lättare ha möjlighet till generalisering i en kvalitativ fallstudie anser Guba & Lincoln (1981) att en 

detaljerad beskrivning av den kontext undersökningen genomfördes i måste ge. Detta beskrivning återfinns i 

rapportens inledning för rapporten i stort, samt i empiriavsnitt för de intervjuade företagen. 

Generaliseringsbarhet i fallundersökningar anser Kennedy (1979) ska överlåtas till dem som vill tillämpa 

resultaten på sin egen situation, varvid vidare generaliserbarhet utöver den i denna rapport överlåts till läsaren.  

Validiteten, det vill säga huruvida man undersöker och mäter rätt saker, anses däremot ofta relativt tillförlitlig 

vid kvalitativa studier (Lekvall & Wahlbin, 2001). Intervjuerna under rapporten har anpassats med 

frågeställningar med utgångspunkt i, den till syftet anpassade, analysmodellen. Detta medför en mer tillförlitlig 

validitet i intervjuprocessen.   

Under intervju ställdes uppföljningsfrågor anpassade till de specifika intervjuföretagens situation. 

Valideringsfrågor ställs även, t ex återupprepa det intervjuaren hört med egna ord för att säkerställa att det är 

korrekt förstått. Även frågor ställs som testar intervjuobjektets kunskap och därmed reliabilitet. Detta ger ett 

mått på kvalitet i det material som insamlas och analys sedan baseras på. (Lekvall & Wahlbin, 2001).  

I kvalitativa fallstudier finns risk för att reliabiliteten är bristfällig, det vill säga att insamlad empiriska data är 

inkonsekvent och otillförlitlig (Lekvall & Wahlbin, 2001). Efter personintervjuer skickades sammanfattning av 

intervjun via mail för att, enligt Guba & Lincoln (1981), ge intervjuobjekten möjlighet att korrigera eventuella 

felaktiga uttalanden eller missförstånd mellan intervjuare och intervjuobjekt. Att använda sig av triangulering på 

detta sätt, dvs att använda sig av flera metoder för insamling och analys stärks reliabiliteten (Merriam, 1988). 

För de intervjuobjekt som uttryckte okunnighet i enstaka frågeområden eftersöktes andra intervjuobjekt på 

samma företag som kunde komplettera i dessa områden. På detta sätt kunde reliabiliteten i undersökningen 

ytterligare stärkas. För enstaka intervjuföretag kunde kompletterade intervjuobjekt ej nås varvid svar i de 

gällande frågeområdena ej tagits med i rapporten.  
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Då empirin visade på brister i analysmodellen, korrigerades samtliga berörda områden i rapporten. Detta 

abduktiva arbetssätt diskuteras av Eisenherdt (Building Theories from Case Study Research , 1989) som ett 

effektivt sätt att nå djup i undersökningen.  

4.4 ANALYSTAKTIK 

För att kunna analysera ett företags metoder och hur Kairos Future eventuellt kan hjälpa till måste en 

grundläggande förståelse finnas för varje potentiell kunds situation och verksamhet. Detta kräver att ett flertal 

frågor ställs kring vad det är som driver dem till att kunna vara framgångsrika. Denna aspekt bryts ner för varje 

intelligensområde; kund, konkurrent, teknologi samt möjligheter.  

Varje enskilt intervjuföretag kommer sedan att analyseras genom att förstå inom vilka av de fyra faktorerna som 

informationsinhämtning kan förbättras för att bidra med värde.   

Varje faktor kommer att analyseras m.h.a NKI-metoden (Nöjd Kund Index) (Cassel & Strand, 1999) modifierat 

istället så att företagsledare ger betyg på sin egen verksamhet inom de fyra områdena. 100 som svar på 

nedanstående frågor innebär att verksamheten idag är optimal och att det ej finns utrymme för förbättring. Den 

efterfrågade variabeln är MI ligger som grund för beslut om tillväxt. Ju närmare 0 svaren är desto mer MI att få 

inom någon av analysmodellens ingående faktorer. Denna typ av undersökning ligger i linje med GAP-analys 

(LISE&Co) & (Business Analyst Times, 2012) som innebär att nulägets situation identifieras jämfört med 

potentialen, dvs det ideala fallet.  

För områdena kundinformation, konkurrentinformation, teknologiinformation samt möjligheter, kommer 

följande tre NKI-frågor ställas med en skala 0-100: 

o Hur pass nöjd är du med… 

o Till vilken grad kan du rekommendera… 

o Hur långt ifrån ideala fallet är du… 

Utifrån dessa tre frågor kommer ett snittvärde att tas fram för varje område. Varje sådant snittvärde kommer 

sedan analyseras och visualiseras på följande tre sätt: 

o För varje företag kan identifieras förbättringsmöjligheter inom respektive kategori. NKI-resultaten 

visualiseras i enskild analys för varje företag.  

o Sammanlagda snittliga förbättringsmöjligheterna identifieras per kategori.  

o Identifiering om viss typ av företag har likartade förbättringsmöjligheter. 

o För samtliga kategorier kan de sammanlagda snittliga förbättringsmöjligheterna identifieras per företag. 

Utifrån dessa frågor kommer programmet SPSS användas för vidare statistisk analys. Normalitet kommer att 

testas eftersom efterföljande test förutsätter normalfördelning av svarsunderlaget (Maths Statistics Tutor). 

Sedan kommer medelvärdesanalys och standardavvikelse fastslås för de olika frågekategorierna (variablerna). 

Grad av korrelation mellan variablerna kommer att undersökas för att kunna identifiera eventuella mönster 

mellan dem.  
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4.5 WAHLBINSKA ”U-ET” 

Detta examensarbete följer arbetsmodellen ”U”-et av Lekvall & Wahlbin (2001) för att strukturera upp och 

planera arbetsgång, samt minimera risken för viktiga aspekter att överses.  

 

FIGUR 9. WAHLBINSKA ”U-ET”. 

 

KÄLLA: (LEKVALL & WAHLBIN, 2001). 

 

I linje med U-modellen inleddes informationsinhämtningen och beslutsanalysen på ett övergripande sätt för att 

sedan trattas ner till rapportens syfte i enighet med den kravbild Kairos Future lagt fram. Som teoretiskt stöd för 

syfte är även ett antal utvalda teorier utvalda. Embryomodellen kan sedan justeras för att ta hänsyn till denna 

teori, vilket låg till grund för de intervjuer och informationsinhämtning som utfördes under huvudstudie och 

som slutgiltig analys och slutsatser i rapporten. 
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5 HUVUDSTUDIERESULTAT 
5.1.1 TIETO CHINA 
 

Intervjuperson: Carl Lindwall  

Befattning: Managing Director, Tieto Hangzhou 

Intervjutyp: personintervju, 2.5 h, 20131107; emailkonversation, 20140127-20140206. 

 

Intervjuperson: Jon Durefelt 

Befattning: Project Manager (tidigare BI) 

Intervjutyp: emailkonversation 20140127-20140206. 

 

 

Tieto är ett svenskt-finskt IT-bolag  med ca 18 000 anställda globalt och nettoomsättning på 1671,3 MEuro år 

2013 varav 88.2 MEuro i vinst. I Kina öppnades Tieto China år 2003 och har över 1000 anställda idag. I Kina är 

kunderna ofta stora globala företag som Nokias telecom-verksamhet, men även enstaka kinesiska.  

Tieto China är en leveransorganisation, dvs levererar "på beställning" från sälj-/marknadsorganisationer som 

sällan finns i Kina. Därför arbetar de ej alls lokalt med BI. Tieto Kina ser en möjlighet till att skapa tydligare 

processer för marknadsbevakning för att vinna nya kunder. Den lokala kinesiska marknaden har dock ingen 

högre prioritet just nu då de ej ser dem mogna (och ej heller ha ekonomiska medel) för denna typ av 

premiumkonsulttjänster. 

Tieto anser att de ej har möjlighet att konkurrera med kostnad vilket leder till att kvalitet och funktion istället är 

av stor betydelse. Beroende på kundens strategi och preferenser styr ofta kostnad, men om de väljer lågpris får 

de ofta en lidande leverans. Fler kunder tycks idag övergå mot att högprioritera kvalitet, framför kostnad. Tieto 

fokuserar globalt på nuvarande och närliggande marknader och branscher. De anser sig blivit bättre på senare 

att få insikter om dessa marknader men har ej än lyckat omvandla dessa till kraftfulla handlingar än. 

Konkurrensen blir allt hårdare och kunderna drar ner sina inköp vilket gör att Tieto måste titta efter möjligheter 

på nya marknader. Dessa möjligheter har de dock identifierat själva.  

På Tieto finns mycket att att förbättra i informationshantering. Många enskilda förbättringsområden som skulle 

leda till sammantaget förbättrad insikt om marknaden. Inhämtningen av kundinformation är idag OK, men 

interna spridningen är inte riktigt bra. 

Tieto China får tydliga signaler om marknadens generella värderingar och trender via analyser, branschmedia, 

mässor, analysfirmor, konkurrenter, databaser, hemsidor etc. Genom dessa källor uttalar kunder sig och visar 

sina intentioner för framtiden. För specifika kunder får Tieto behovet primärt genom mänskliga möten. Där 

gäller det att ha en förtrolig relation och prata med rätt roll hos kunden. Kina är det extra viktigt att ha en bra 

relation med kund, då de övriga informationskällorna är långt i från tillräckliga. För att förstå kundens uttalade 

behov måste Tieto analysera och reflektera över denna för att försöka förstå det underliggande behovet. I den 

långsiktiga strategiska processen försöker Tieto förstå kundens latenta behov. För att vara relevant i framtiden 

måste man börja idag. Gällande säljcase är det mycket ”här och nu” som gäller. Varje anställd är skyldig att jobba 

med att förstå marknaden, i synnerhet säljare och affärsutvecklare / offering managers. Inom offering 

management har Tieto en grupp som specifikt arbetar med BI och långsiktig erbjudandeutveckling – där 

horisonten är 2-3 år framåt.  
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Utöver traditionella kanaler använder Tieto sig globalt av källorna Current Analysis, Gartner och Forrester för 

information om kunder. Erfarna personer bearbetar denna data utan speciella verktyg/program för att få 

insikter. Dessa personer avgör om befintlig kompetens är lämplig.  

Företaget uttrycker att det säkert finns en hel del viktig information de idag inte har, framförallt analyser för hur 

branscher ”konvergerar”, t ex relevanta exempel på andra företag som tagit sina kompetenser till ny bransch 

eller marknad. 

Den information de samlar från tredje part, t.ex. analysfirmor är helt OK, men även den skulle kunna bli bättre. 

Egentligen finns informationen alltid tillgänglig någonstans i företaget, problemet är att sprida den på ett bra sätt. 

Interna hanteringen av BI är det de verkligen behöver bli bättre på t.ex. hur kan de få ut informationen som 

säljarna får till resten av företaget?  

Ett exempel på ett ständigt behov för att förstå en kund är budgetfördelningen mellan utvecklingsavdelningar 

hos kund. Detta styr mycket vilken möjlighet Tieto har framgent i respektive avdelning. Denna information kan 

vara svår att få tag i.  

Problemet är i regel den tid, engagemang och kompetens som krävs för att kunna dra värdefulla analyser av den 

information som finns tillgänglig.  

I den mån analyser görs, så är nästa utmaning att få ut detta till konkreta actions i organisationen. Distribution 

av kunskapen sker idag alltför sporadiskt och många grupper nås inte av kunskapen. Ett tillägg till detta är dock 

att många är för dåliga på att söka upp informationen eller ta till sig den, antingen på tidsbrist eller på brist av 

insikt i informationens potentiella värde. Många säljare och affärsutvecklare får den mest värdefulla och 

konkreta marknadsinformationen i samband med kundmöten och denna information är i allt väsentligt oftast 

mer viktig än backoffice BI.  

Tieto har generellt sett ganska bra koll på sina konkurrenter. De vet hur de opererar samt vilka områden de är 

starka/svaga på. Av naturliga skäl har dock Tieto mindre koll på konkurrenternas mer långsiktiga strategier och 

hur deras konkurrens kommer se ut om 3-5 år. Information angående konkurrenter erhålles via text och 

lyhördhet från kunder, analysfirmor och mässor. Det är framförallt reaktiv information. Interna undersökningar 

genomförs även ibland på en specifik kund. Dessa innefattar insamlande av information från de anställda, samt 

scanning av diverse källor (analysfirmor, Google, årsredovisningar etc).   

För att skapa kundvärde är Tieto inte de billigaste utan lever istället på den överlägsna expertis de har inom ett 

antal olika områden. Vidare håller de vad de lovar. Vissa konkurrenter upplevs ”prisa sig in” på marknaden, för 

att sedan inte leverera vad de lovat. Mycket lever Tieto även på historik och personliga kontakter i sin försäljning. 

Det finns önskan om mer information angående information om konkurrenter. Deras långsiktiga planer och 

strategier är exempel. De gör inte så mycket aktiv insamling. Mycket ”vet dem” på grund av att de anställda har 

så pass stor erfarenhet och att man får mycket från kunderna i dialoger. Mesta och bästa informationen anses fås 

med befintliga metoder.De vill bli bättre på aktiv inhämtning och analys. Resultatet är OK idag, men ett mer 

aktivt jobb skulle säkerligen förbättra de konkreta slutsatserna och resulterande handlingarna de gör gentemot 

konkurrenterna. 

Tieto verkar i en bransch där de hela tiden behöver vara uppdaterade angående den senaste teknologin, nya 

trender och förändringar. Annars har de ingen chans i konkurrensen. Informationen analyseras för att visa på 

vad den handlar om, vilka konsekvenser den kan få, hur det påverkar kunden, marknaden, Tieto samt deras 

konkurrenter. Hur Tieto bör agera därefter fastställs dessutom. Själva teknologiinformation erhålls från olika 

källor. Det anses ej finnas något speciell teknologiinformation företag idag inte redan har.  
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5.1.2 SANDVIK MINING CHINA 
 

Intervjuperson: Wi JiaJun  

Befattning: Project Manager (former BI) 

Intervjutyp: personintervju, 55 min. 

 

 

Sandvik Mining är en världsledande leverantör av maskiner, hårdmetallverktyg, service och teknisksa lösningar 

åt gruvindustrin. År 2013 hade denna del av Sandvik 30 700 MSEK i omsättning med ca 13 000 st anställda.  

De mest värdeskapande faktorerna för Sandvik är att förbättra säkerheten för kunderna, generera låg total 

ownership och låga kostnader. Detta uppnås genom att förbättra kundens produktivitet genom automation med 

färre antal människor. Utbildning för kunder sker även för de kunder som är mogna för att få s k ”performance 

contract”, dvs där det t ex tas betalt i hur pass snabbt maskinerna gräver under jord.  

Utöver kundutbildningarna används såväl mässor/utställningar för att ta reda på vad kunder behöver och vill ha. 

Information om konkurrerande gruvföretag och kunder fås även genom årliga rapporter. För de västerländska 

kunderna är det framförallt EBIT-värden och produktionsrapporter som Sandvik håller ett öga på. Säljarna och 

teknikerna som arbetar ute utåt mot kund står även för stor del av informationsinhämtningen. Företaget 

prenumererar på databaser och använder dessa för att se statlig information om kommande projekt över viss 

monetär storleksgräns som är av intresse för Sandvik.  

Sandvik Mining är närvarande på miningforum runt om i världen, men även Customer Survey skickas ut där 

bland annat kundnöjdhet och kostnader undersöks för att se vilka faktorer som är viktigast för kunderna, samt 

jämförelse mellan konkurrenterna. Denna undersökning görs vartannat år.  

Det är en traditionell och konservativ bransch där kommunikationen fungerar dåligt inom företaget. Det  saknas 

ett systematiskt sätt att bearbeta all den info som finns angående kunden, så att strategic management kan ta det 

av den. Datan är idag utspridd på olika divisioner och människor. I Kina är Atlas Copco Sandviks största 

konkurrent, i alla segment. Även andra västerländska och kinesiska är competitors, men bara i enskilda segment. 

Några av de kinesiska företagen får stöd från kinesiska regeringen.  

På utsällningar får Sandvik information om konkurrenter och deras maskiner. Genom offert får Sandvik ibland 

även info om konkurrenters specifikationer. Är konkurrenten börsnoterad kan Sandvik dessutom få info om 

deras produkter. Produktavdelningen samlar aktivt in information om konkurrenter. 

Sandvik ej är bättre på att skapa kundvärde än konkurrenterna. Detta beror främst på att de inte är lika 

tillräckligt lokala rent strategiskt. Konkurrenten Atlas Copco var tidiga med att köra på lokal strategi vilket gör 

dem bättre. De kinesiska bolagen är mer flexibla och har snabb to-market tid på nya kundförfrågningar. Sandvik 

har långa beslutsprocesser och gör långa beräkningar på säkerhet osv vilket göra att de inte är lika snabba.  

Det vore intressant för Sandvik att få info om konkurrenternas historiska produktförsäljning. Från icke 

börsnoterade konkurrenter går det ej att se sådan info eftersom den då hålls hemlig. Ett undantag är cold 

mining-segmentet, dvs där det finns info om antal försäljningar men utan företagsnamn och produktnamn. 

Sandvik har mycket information om kunder men måste lära sig kunna ta till sig och använda den.  

Product Line-anställda får in information för ny teknologi inom existerande produktsegment. Utöver befintliga 

segment finns en kommitte med ledare från produktavdelning som letar strategiska möjligheter, bland annat via 

ny teknologi. Detta sker årligen.   
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Även databas används för teknologiinfo. Teknologinitiativ kommer antingen uppifrån ledning eller nedifrån. 

Sedan anlitas konsultfirmor för att undersöka ett speciellt område. Slutligen tar chefer på hög nivå beslut om det 

finns bra möjligheter i att gå vidare. Ett exempel på undersökning som gjorts är om det är bäst att satsa på 

skiffergas- eller kolindustrin. De som har hand om att ta in extern info är Vice President for Business 

Development, president of equipment samt Chief Financial Officer.  

För att överblicka marknadsmöjligheter plottar Sandvik upp dem med risk gentemot tid för resultat. På detta 

sätt jämförs och identifieras möjligheter inom nya affärsområden eller produkter. Sandvik uttrycker intresse för 

att ta del av marknadsmaterial från nya konsultbolag som kan vara potentiella leverantörer av 

marknadsinformation.    

5.1.3 ATLAS COPCO 
 

Intervjuperson: Car-Fredrik Haukås 

Befattning:  

Intervjutyp: mailkorrespondens 20131025 samt 20140210 

 

Intervjuperson: Ebba Ulfsparre 

Befattning:  

Intervjutyp: personintervju 20131018, 60 min. 

 

 

Atlas Copco är en svensk, världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar för industrin och hade år 

2013 84 miljarder SEK i omsättning och ca 40 000 st medarbetare, varav 6300 st i Kina. Företaget har gjort 

affärer i landet sedan år 1920, som idag är företagets största marknad, volymmässigt.   

Atlas Copco köper idag in information om det generalla industriklimatet i Kina –dess utveckling, historik och 

olika expertbedömingar för framtiden, för att få en känsla för det generella marknadsläget. T ex köptes rapporter 

om bilindustrin tidigare in för att förstå det kundsegmentet bättre. Företaget anser det vara svårt att köpa in 

information angående konkurrenter, då många av dessa tillhör större organisationer (Bosch, Stanley etc) och då 

får uppskattningar göras internt på Atlas Copco istället. För detta frågas säljarna och låter dessa göra 

bedömingar för att få en rättvisande bild. 

Atlas Copco arbetar med marknadsscanning för att hitta affärsmöjligheter. Exempelvis kan de tydligt se om 

kunden har kvalitetsproblem, lagerrelaterad info. Detta låter dem kunna anpassa aktiviteter/organisationen 

proaktivt till det som händer/kommer hända på marknaden. Atlas Copco använder sig av McKinsey, China 

Autoreview, National Bureau of Statistics, LMC Automotive etc som källor för data i Kina. Denna data hanteras 

statistiskt i Excel och sedan skapas många olika PDF-rapporter utifrån datan. Marknadsanaylitker och chefer på 

företaget är de som analyserar datan. 

Befintliga metoder är generellt sett tidskrävande. Det är även svårt att få bra branschspecifik information när de 

arbetar nischat. I dagsläget ser Atlas Copco dock ej några behov av att förändra eller utöka de 

informationsrelaterade processerna.  
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5.1.4 STORA ENSO 
 

Intervjuperson: Simon Zhou 

Befattning: Market Intelligence 

Intervjutyp: personintervju 20140226, 60 min. 

 

 

Stora Enso är tillverkare inom papper, biomassa, träprodukter och förpackningar. De omsatte år 2013 10,5 

miljarder Euro och har ca 28 000 anställda globalt.  

Stora Enso i Kina är fokuserat på business-to-business-försäljning av dels diverse papperstyper för kommersiellt 

bruk dels återvinningsbara förpackningar. Det finns även produktion av dessa produkter i Kina. Kunderna är ofta 

stora mobiltillverkare som Nokia, Samsung och kinesiska Xiaomi, där det är mobilförpackningar som är 

produkten. För att samla in information angående kunderna används även det kinesiska företaget Wiser som 

förser Stora Enso med dagliga nyhetsbrev innehållande artiklar baserat på nyckelord som är av speciellt intresse. 

ESMERC är ett liknande företag som förser koncernen globalt med ett sådant nyhetsbrev. Företaget Goodwill 

förser Stora Enso China med information angående import/export-statistik för kinesiska marknaden inom olika 

produktsegment.   

Wiser används även för att få reda på konkurrentinformation via nyhetsbrev. Risi är en annan database som dels 

skickar ut nyhetsbrev likt Wiser, dels ger statistik för utbud och efterfrågan inom branschen i Kina. Stora Ensos 

får även reda på kundinformation via sina säljare. Kinesiska agenturer anlitas då mer specialiserad information 

behövs angående den lokala marknaden. Vidare används en finsk databas från företaget PoyRy där 

konkurrenters produkter kan ses, konkurrenternas expansionsnyheter, var de finns i Kina samt 

marknadsinformation per produktområde.  

Den information som behövs lokalt i Kina rapporteras in till huvudkontor i Europa där huvudkontoret sedan 

förser lokala enheten i Kina med informationen om den finns inom företaget. Alternativt identifierar 

huvudkontoret information om vilken teknologi som behövs och informerar Kina-kontoret om detta. I Kina sker 

även viss undersökning lokalt på internet kontinuerligt.  

För att identifiera nya marknadsmöjligheter köps vid behov externa marknadsrapporter in. Stora Enso mappar 

även upp möjligheter av olika slag. Dessa analyseras mellan säljavdelning och chefer. CISI är en database där 

priser och övrig information finns inom ett område av intresse, t ex sandpaper. Piia är en annan finländsk 

databas Stora Enso använder sig av för att få global marknadsinformation och anses fungera bra. Viss 

information går även att få från den statliga kinesiska databasen CPA.  

Stora Enso uttrycker intresse för att vilja veta veta mer om vilka affärsmöjligheter det finns inom förpackningar, 

för diverse segment företaget idag ej är aktiva. Exempel som ges är mat, personal care och kosmetika. Den 

användbara information för varje sådant segment vore hur stor efterfrågan är, vilka typer av produkter som 

efterfrågas, vilka konkurrenter som finns samt vilken potentiell vinstmarginal som finns. Återvinningsbar 

förpackning är av extra intresse att identifiera fler möjligheter inom.  
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DEFA TECHNOLOGY 
Intervjuperson: Simon Zhou 

Befattning: Market Intelligence 

Intervjutyp: personintervju 20140226, 60 min. 

 

 

DEFA Technology är en tillverkare av värme-, batteriladdnings- och alarmssystem, främst åt bil- och marina 

branschen.  

DEFA Technology har tidigare använt sig av tre stycken marknadsbolag, bl.a. amerikanska bolaget 

Dunn&Bradstreet, för att göra marknadsresearch. Detta har dock inte fungerat så bra då marknadsbolagen 

endast sökt information på nätet – något som DEFA ansåg sig kunna göra lika bra på egen hand. Researchbolagen 

DEFA anlitat är fast i att endast kunna leta branschrelaterad information genom att söka på internet. Detta 

eftersom den kinesiska affärskulturen bygger på relationer och nätverk som är svåra att komma in i för att få 

ytterliggare information. Den egna kompetensen uttrycks som fullt tillräcklig för att få fram relevant information 

kring nya marknader och kundpotential där. Problemet är istället all den tid de egna medarbetarna måste lägga 

ner på detta. Intresse finns för att hitta möjlighet att göra samma arbete på kortare tid genom att hitta en bättre 

källa till information.  

Om ett konsultbolag ringer till en konkurrent till DEFA för att fråga om information om det företaget kommer 

konkurrenten bara att lägga på luren. Det viktiga för att få relevant information är att bra kontakt med rätt 

person måste finnas som du blivit rekommenderad till. För att spara in kostnader gör DEFA numera all 

marknadsrelaterad research själva. Mycket av konkurrentinformation får DEFA direkt från kund. Internet 

används aktivt av DEFA även för att söka relevant konkurrentinformation. DEFA har väldigt kompetenta 

medarbetare som är bra på att hitta konkurrentinformation på nätet. Ett exempel DEFA nämner är att om de t e x 

vill titta på hur bussmarknaden ser ut i Kina så kan de enkelt få viktig information på nätet om vilka aktörer finns 

det på den marknaden, kontaktinformation osv. DEFA är nöjda med dessa metoder. På mässor får DEFA reda på 

vad konkurrenter erbjuder, eftersom det är lätt att gå fram till konkurrenterna och ställa frågor och få svar. 

Existerande leverantörer har ofta med DEFA i sina utvecklingsprocesser för teknologi. De bra leverantörerna har 

den senaste teknologin som är relevant för DEFAs bransch. Även här är mässor ett viktigt forum för att få in 

teknologiinformation. DEFA arbetar med elektronikprodukter på väldigt avancerad nivå och därför är t ex den 

stora elektronikmässan i Hongkong ett väldigt bra sätt att få all relevant information om teknologi för sina 

produkter. DEFAs egna medarbetare, främst R&D-chef och teknisk chef,  är väldigt bra på att få in information 

om intressanta teknologier.  

5.1.5 SCA TIMBER 
Intervjuperson: Mathias Fridholm 

Befattning: Managing Director, SCA Timber Asia  

Intervjutyp: Skype-intervju, 75 min 20140214 

 

 

SCA Timber är Europas största privata skogsägare och säljer träråvara av olika slag. Årligen omsätter SCA 

Timber ca 2 miljarder SEK globalt, varav 350 miljoner i Kina. SCA Timber China är ett säljbolag där främst 

slutförbrukare, i första hand möbeltillverkare, och distributörer är kunder. Distributörerna tar kontakt med SCA, 

köper trävarorna, står för import till Kina, håller lager i Kina och sedan säljer vidare till slutförbrukare.  
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Organisationen i Kina har som mål att förstå sina kunder och deras behov bättre än konkurrenterna gör. Det är 

B2B-försäljning SCA sysslar med och antalet kunder är relativt få. Årligen rör det sig om ca 50 stycken kunder, 

där 10 av dem står för ca 80 av volymerna. SCAs viktigaste källa för informationsinhämtning är kunderna själva.  

SCA ute på mässor och marknadsför sig för att kunna komma i kontakt med nya kunder. Ofta blir SCA Timber 

själva kontaktade av potentiella kunder som kommit i kontakt med SCAs råvaror.  

Företaget uttrycker ett problem med att mappa upp hur distributörerna i Kina överlappar varandra. Om SCA har 

3 stycken distributörer i en region så överlappar dessa ofta varandra på så sätt att de ibland säljer till samma 

slutförbrukare. I dessa fall kommer SCA Timbers råvaror till slutförbrukaren från två olika kanaler, vilket inte 

alltid är så lyckat. Vilka distributörer är starkast hos vilka slutförbrukare är alltså något SCA Timber vill ha svar 

på. I dag köper distributörer av SCA och säljer vidare till slutkund. Ibland kolliderar SCAs råvara som säljs direkt 

till slutförbrukare med den SCA-råvara som kommer via distributörer. Då är konsekvensen ibland att båda 

förhandlar ner priset mot varandra för att kunna sälja, vilket en är bra för SCA Timber. SCA saknar här ibland 

information om vilka distributörer som är starkast på lång sikt, samt att kunna kartlägga kundbasen hos dessa 

konkurrenter. Detta är information som distributörerna inte gärna vill dela med sig. Konkurrenterna är oftast 

mindre aktörer, företag utan importlicens. Vill företagen kunna se råvarorna innan köp så väljer de även oftast 

att köpa av SCAs distributörer.   

För information angående den kinesiska marknaden anlitar SCA Timber en konsultfirma som skickar ut 

rapporter en gång per månad. Informationen gäller bland annat hur mycket trä Kina har importerat senaste 

månaden. Konsultbolagen köper informationen från tullverk och liknande myndigheter. Konsultbolagen går även 

ut till några av distributörerna och importörerna för att fråga om prisnivåer och liknande. SCA får då se diagram 

med prisutveckling. All information som fås in jämförs med hur kunder ser på prisutveckling för att få en mer 

total bild av marknaden.  

Trender på marknaden, t ex vad som kinesiska konsumenter föredrar för typ av trä vet SCA Timber ej idag, men 

det är av intresse. Svenska träorganisationen Swedish Wood, med verksamhet i Kina, utför idag en sådan 

utredning där de tar reda på vilka träyter kinesiska konsumenter i olika inkomstnivåer och olika städer i Kina 

tycker om, för att kunna förutse framtida behov.  

SCA Timber vill även kunna ta reda på vad möbeldesigners avser att skapa för möbelprodukter i Kina framåt. 

SCA Timber kan använda denna information berätta för möbeltillverkarna vilka behov som finns. Att prata med 

kundens kund och sedan sälja in möjligheterna för den direkta kunden är alltså av intresse.  

Att hitta nya kunder inom befintliga marknader, dvs befintliga träslag, är inget problem för SCA Timber. Detta 

beskriver de genom mottot ”bra trä säljer sig självt”.  

Nya marknadsmöjligheter för försäljning sker i SCA Timber genom att titta på vilken råvara som SCA producerar 

i Sverige. Då kan de se om någon av råvarutyperna kan produceras mer effektivt för att minska enhetspriset och 

därmed lättare kunna sälja till kinesiska kunder. Det är en väldigt produktionsdrivande bransch där produktion 

sätter förutsättningarna snarare än kunden. SCA Timber försöker dock även att hitta kunder som är beredda att 

betala mer för råvaran. När SCA Timber tittar efter potentiella kunder rankar de kunderna dels efter hur pass 

öppna de är för att förse SCA Timber med information, dels hur villiga de är att kunna sitta ner och diskutera hur 

de kan utveckla affärer med SCA Timbers sågverk.  

Macrotrender i Kina är något SCA Timber vill veta mer om. Hur kostnadsnivåer utvecklas bland kunderna är ett 

exempel. Hur mycket är en kund villig att betala för att SCA Timber ska sälja en råvara som är bättre anpassad 

till kundbehoven, jämfört med ett konkurrerande alternativ? 

Möbeljätten IKEA säger till möbeltillverkarna att de vill ha en viss möbel tillverkad i ett visst träslag, t ex 

skandinaviskt furu, vilket leder till att SCA Timber blir en leverantör. Ibland får SCA Timber reda på denna 

information från den direkta kunden men ibland även direkt av t ex IKEA, som ger tips om möbeltillverkarna har 

rätt typ av producenter och vilka SCA Timber bör kontakta. Det ligger nämligen i IKEAs intresse att deras 

möbeltillverkare har rätt typ av träråvara och råvarukvalitet.  
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Det är svårt för SCA att vara unik och ta bra betalt för detta, då det finns många konkurrerande aktörer med 

liknande råvarubas som SCA har i Europa. Det är därför relativt lätt att bli jämförd utifrån ett prisperspektiv med 

konkurrenterna då. Det SCA Timber gör för att hålla sig konkurrenskraftiga är att de försöker skapa en hög 

kvalitet där produkter är perfekt anpassade för det slutändamål råvaran har i form av en produkt.  

Det finns andra svenska sågverk, men även ryska, med liknande råvaruutbud. Kanadensiska och ryska sågverk är 

de som har störst volymer i världen. Dessa stora konkurrenter säljer stora volymer med endast ett fåtal 

standardiserade råvaror. Det är väldigt få lokala kinesiska konkurrenter, och dessa är dessutom väldigt små.  

Enligt SCA Timber är balansen mellan utbud och efterfrågan det som styr hur priser utvecklas och därmed 

möjligheten till försäljning. Det är detta som styr hur pass bra det går för SCA Timber i Kina. Det SCA Timber är 

intresserade av angående konkurrenter är hur mycket de producerar och hur utvecklingen går för dem. Denna 

information får SCA från branschuorganisationer, framförallt skogsindustrierna som tar fram siffror på hur 

utvecklas sig produktionen i Kanada. Även konsultbolag kan anlitas för att köpa denna typ av information. En 

fråga kan vara hur Kanadas produktion kommer se ut närmsta tre åren, hur mycket råvara som de har tillgång 

till osv. Dessa typer av information köps in i Sverige för SCA Timber och sprids sedan inom organisationen. 

Konsultbolagens inrapportering sker ca var 6e månad, medans en mer noggrann undersökning sker när 

strategiplanen ska sättas var tredje år. Offentlig information som är relevant för SCA Timber är t ex att Kanada 

ser ut att ej ha råvarutillgång framåt som de har senaste tiden, samtidigt som de även ser att antalet hus som 

byggs i USA, Kanadas största marknad för träråvaror, ökar nu efter finanskrisen. Detta leder till att Kanada 

troligvis kommer minska sin export av träråvaror till Kina då merparten kommer att gå till att tillgodose USAs 

behov.  

SCA Timber får även information om konkurrenters erbjudande genom att besöka lager där konkurrenter 

skickar sitt virke. Där kan ses vilken kvalitet de har eller om de gör dimensioner som SCA Timber ej har. Det är 

en väldigt transparent marknad eftersom det är ett fåtal stora aktörer som utgör hela marknadens aktörer. SCA 

Timber uttrycker ett intresse av att veta mer om ryska sågverksaktörer ser ut, deras planer framåt och hur de 

ser på Kina som marknad. Ibland kan det plötsligt dyka upp råvaror i Kina från Ryssland och att få reda på detta i 

tidigare skede vore bra.  

SCA Timber följer ej aktivt hur marknadsutvecklingen sker i Kina, t ex var det finns behov av nya typer av 

träråvaror. SCA Timber besöker dock möbelmässor, där möbelföretag ofta säljer testkollektioner av möbler i nya 

material för att testa marknadsbehovet. På det sättet kan SCA Timber får reda på om det är någon ny typ av 

råvara som det kommer finnas försäljningsmöjlighet för.  

I Kina är SCA Timber en säljverksamhet, utan lokal tillverkning. Teknologiinformation är viktigare på global nivå, 

där det endast finns ett fåtal producenter av sågverksmaskineri. Genom dialog mellan SCA Timber och 

sågverkstillverkarna får SCA Timber in tillräckligt med  information kopplat till teknologi. Detaljerad insikt i 

eventuella kompletterande behov av den globala verksamhetens finns ej i Kina.   
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5.1.6 BCC 
 

 

Intervjuperson: Anthony Ai 

Befattning: Sales Representative, China 

Intervjutyp: Personintervju, 80 min 20140212 

 

 

BCC är en svensk tillverkare av utrustning för plantering av skogsplantor, med global närvaro. Företaget hade 

mellan åren 2011-2013 snittling omsättning på 125 miljoner kr med ca 40 st antällda. Ett mindre 

försäljningskontor finns i Kina. 

I Kina har den historiska försäljningen framförallt varit åt statligt ägda bolag, men andelen privata bolag blir allt 

fler. Information från kunder fås ofta från utställningsmässor och konferenser, men det bästa sättet är direkt 

kundkontakt, alternativt att bli introducerad av en statlig tjänsteman från statlig skogsverksamhet eller befintlig 

kund.  

Det är stor skillnad på statligt ägda bolag och privata aktörer inom skogsbranschen i Kina. De statliga aktörernas 

efterfrågan beror mycket på statliga krav på årliga investeringar i skogsverktyg. Det har hänt utrustrningen såld 

till statliga bolag i Kina blivit lämnats orörd eftersom behovet där egenligen ej funnits utan att den blev köpt 

endast på grund av policykrav. De statliga verksamheterna bryr sig inte så mycket om prestanda av utrustningen 

men det gör däremot den privata sektorn, som lägger stor vikt vid effektivitet och kvalitet till rätt pris. Därför är 

den privata sektorn av extra intresse framåt.  

Inom skogsindustrin finns många tidningar som visar på aktuella investeringsprojekt för skogsplantering. Dessa 

är fyllda av mycket ovesäntlig reklam och dylikt, vilket gör det tidskrävande att söka igenom allt. När 

genomsökningen är klar måste de intressanta annonserna checkas med andra kontakter för att få reda på om 

projektet gäller rätt typ av produkter, dvs de produkter BCC säljer.   

Mestadels av de befintliga kunderna är stora företag. De mindre potentiella kunderna är ofta svåra att hitta, men 

att dessa små kunder kräver olika typer av skräddarsydda produkter som gör det alltför kostsamt för BCC att 

producera och sälja dessa små volymer.  

Behovet för att få in marknadsinformation om kunder är enligt BCC idag att besöka fler konferenser och 

utställningar i Kina inom skogsbranschen. På detta sätt kan en bredare förståelse hur potentiella kunders 

befintlig utrustning och produktionen ser ut.  

BCC i Kina är till största del nöjda med information de har om möjligheter på befintliga marknadsområden, men 

ser större utrymme för förbättring på marknader utanför de befintliga. Jordbruk är ett sådant område som är 

växande i Kina och med relativt låg konkurrens. Att kunna följa utvecklingen här kan vara av intresse.  

Seniora kollegor på BCC bidrar med info om konkurrenter. Likaså befintliga och tidigare kunder bidrar med 

information om vad konkurrerande företag vill sälja. Tidningar och hemsidor innehåller även info om 

konkurrenters erbjudande.  

Huvudkontoret i Sverige har hand om de globala teknologifrågorna och dess informationsinhämtning vilket 

innebär att det ej finns denna typ av behov dagsläget kopplat specifikt till den kinesiska marknaden. 

Produkterna tillverkas efter lokala behov i Kina, men kräver i regel ej någon unik teknologi.  
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Ett visst intresse uttrycks för att scanna igenom information om potentiella leverantörer för ny utrustning som 

ska säljas globalt, från källor som Alibaba. BCC vet om att det finns konsultfirmor som kan hjälpa till med detta, 

men att det kostar för mycket. Viss oro finns även för att recensioner som dessa leverantörer har är opålitliga, då 

många leverantörer skriver sina egna recensioner.  

5.1.7 ASSA ABLOY 
 

Intervjuperson: Stacy Xu 

Befattning: BI 

Intervjutyp: personintervju, 44 min 20140219;  

 

 

Assa Abloy är världsledande tillverkare och försäljare inom lås-, säkerhet och dörrlösningar. Företaget hade 

48 481 mSEK i omsättning år 2013. De stora konkurrenterna till Assa Abloy i Kina är framförallt Allegion, 

Stanley samt Dorma.  

Majoriteten av produktförsäljningen för Assa Abloy i Kina sker i projektform, framför allt då nya byggnader/hus 

av olika slag ska byggas. Produkterna i fråga är lås, gångjärn, dörrstängare och mekaniska lås. Arkitekten för 

dessa byggnader kan då antingen välja att kontakta Assa Abloy direkt eller någon av Assa Abloys distributörer av 

dessa produkter. Vid denna interaktion får Assa Abloy in information om vad kunderna behöver. Annan viktig 

information för Assa Abloy att veta för att kunna planera sitt arbete framåt, är hur många hotell och 

kommersiella byggnder som kommer byggas i ett visst område kommande tiden, när projektbudgivning startar, 

hur mycket hårdvara kunden behöver samt vilken estimerad budget varje projekt har. Att veta vilka arkitekterna 

och designfirmorna är anses även vara av vikt.  

Mycket information om potentiella kunder erhålls från distributörer, såväl som från konsultfirmor, 

professionella hemsidor med databaser (framför allt RCC), utställningsmässor och annan media. Då nya projekt 

är identifierade kontaktar Assa Abloy konsulterna eller designfirmorna för att ta reda på mer information, för att 

sedan kunna avgöra om de ska gå vidare med projektet eller ej.  

Assa Abloys distributörer rekommenderar vid tillfällen marknadsmöjligheter som kan vara av intresse. Denna 

typ av information får Assa Abloy även in via designfirmor, konsulter, databaser, utställningar samt övrig media.  

Assa Abloy uttrycker ett intresse av att få mer information om marknaden på makronivå, framförallt vilken 

marknadsandel de olika aktörerna har, andel per produkt, per standard, per geografiskt område samt per multi 

national company project.  

Utställningsmässor täcker in väldigt mycket av de behov Assa Abloy har för att ta reda på ny teknologi. Assa 

Abloy är även ledande inom teknologiutveckling för sina produkter, vilket innebär att behovet av sådan 

information utifrån är av mindre vikt. Assa Abloy Kina söker även själva efter information på internet samt följer 

teknologiutveckling i tidningar.  
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5.1.8 ENVAC AB 
Intervjuperson: Christer Öjdemark 

Befattning: Grundare, VD 

Intervjutyp: personintervju 20131021 

60 min, mailkorrespondens 20140227-20140228 

 

 

Envac är tillverkare och leverantör av tekniska lösningar för hushållsavfall. Envac omsatte globalt 1 328 Msek år 

2013. De etablerade säljkontor år 2003 i Kina och har sedan dess växt stadigt där. Envacs policy är att ha 100% 

lokalt folk i varje varje land, inklusive Kina. Lokala anpassningar har gjorts genom att lägga kostnad och kvalitet 

på den nivå som de kinesiska kunderna är beredda att betala för. Extern hjälp i form av konsulter har framförallt 

använts i samband med etablering av företaget. 

Möjligheter för nya kundprojekt inrapporteras från Business Sweden, personliga kontaker med potentiella 

kunder, CENTEC/Svenska Ambassaden samt sökningar på internet.  

Envac skapar marknad, då de utecklar sin egna teknologi och är ensamma om denna i världen. Detta medför ett 

väldigt litet behov att att få in mer information om teknologi utifrån, likaså är behovet av marknadsinformation 

för nya affärsområden ej stort. Att skapa sin marknad tar lång tid och handlar mycket om relationsskapande på 

politisk nivå. På grund av det stora fokuset på statlig verksamhet är det ej lika viktigt att få reda på 

kundinformation. Envac uttrycker dock ett behov av att få information om potentiella projekt för bostäder, 

sjukhus och flygplatser i Kina för att möjliggöra tillväxt på den marknaden. I Kina har Envac endast en 

konkurrent, vilken de känner till väl. Därför är behov av att veta mer om konkurrenter litet på denna marknad.  

5.1.9 SCANIA  
Intervjuperson: Thomas Lindgren 

Befattning: Parts/Service manager 

Intervjutyp: personintervju 1.5h 20140129 

 

Intervjuperson: Mats Harborn 

Befattning: Strategic Director, China 

Intervjutyp: telefonintervju 15 min 20140303 

 

 

Scania är en lastbils- och busstillverkare som omsatte 79603 MSek år 2013. Företaget skapar kundvärde dels 

med sina produkter, dels genom tjänster med service och reservdelar. Målet med Scanias verksamhet är att 

hjälpa sina kunder att bli mer konkurrenskraftiga jämfört med sina konkurrenter, framförallt med att öka 

tillgänglighet av lastbilarna.  

Scania i Kina är ett företag vars direkta konkurrenter är västerländska lastbilstillverkare som Volvo Trucks. Kina 

är enligt Scania en ännu relativt outvecklad marknad. Lastbilschaufförerna (dvs produktanvändaren) i Kina kör i 

regel väldigt mycket längre i Kina än på andra marknader, ibland 4 gånger längre/år. Förarens drift är viktig att 

förstå för att ha en anpassad och lämplig lastbil för det specifika ändamålet för lastbilen och därmed öka värdet 
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för kunden. Scania Kina utbildar sin säljkår för att lättare kunna fånga upp information och kunskap om 

marknaden och kunderna. Återförsäljare samt deras försäljare intervjuas kring deras aktiviteter, men Scania 

intervjuar även kunderna själva. Är kunderna missnöjda med produkterna får Scania dock oftast reda på det 

genom att kund hör av sig.   

HTS, Heavy Trucks Study är en kundundersökning som utförs vartannat år där de får in information från ett 

flertal kunder av olika lastbilsmärken. Dessa kunder frågas angående service, produkt och reservdelsuppfattning. 

Customer Satisfation Index är en annan undersökning av vad kunder tycker om enskild återförsäljare av 

Scaniaprodukter. Denna information ger väldigt bra information för Scania att veta hur de ska gå vidare för att 

förbättra kundvärdet och möjliggöra försäljningstillväxt. Konsultföretag, t ex Timer, anlitas vid behöv för att ta in 

information angående vilka priser som bör användas för att vara lockande för kund.  

Idag prenumereras Scania på Truck and Bus Builder China, där företaget kan få bra information kopplat till 

lastbilsindustirn. Scania uttrycker behov av att bättre förstå kravbilden för alla typer av transporter, bland annat 

kyltransporter i Kina. Detta är intressant för att ju skarpare krav som finns på transporter desto mer 

konkurrenskraftiga är Scanias produkter/tjänster. Hur diskussionerna går i Kina angående detta är Scania 

intresserade av at följa. Scania har idag vissa kanaler för att följa denna information, men ingen som visar att 

transportkraven implementeras och följs. Om de befintliga informationskanalerna ej ger en rättvis bild av läget 

är detta allvarligt för Scania. Att få aktörer följer transportkrav hänger ihop med att kinesiska marknaden följer 

ett ”good enough”-tankesätt där kortsiktiga besparingar rättfärdigas framför långsiktiga ekonomiska vinningar. 

Att få mer insikt om hur de olika aktörerna inom transportkedjen arbetar med transportkrav är av värde för 

Scania. Vidare uttrycker Scania ett intresse av att följa hur långt gången industrin/teknologin för 

hybrider/elfordon/bränseceller är idag i Kina. Hur pass ekonomiskt gångbara är de i dagsläget? 

HTS, Heavy Trucks Study utförs vartannat år där de får in information från ett flertal kunder av olika 

lastbilsmärken. Denna undersökning ger viktig information om vad största konkurrenterna Mercedes och Volvo 

Trucks har för nackdelar och fördelar mot kund.  

Fabrikerna får in mycket information om ny teknologi på marknaden. HTS ger t ex signaler på vilka parametrar 

som behövs förbättras för produkt/tjänst och därmed kan visa på vilka teknologier som behöver fokuseras på. 

Ny teknologi används flitigt för att kunna nå de specifikationsmål företaget har. Scania besöker även mässor för 

att få in ny information, men är av mindre betydelse. Detta eftersom den teknologi som visas på mässor har ofta 

redan varit i utveckling i 10-15 år inom branschen i fråga, varvid detta ej är ett lämpligt sätt att hämta in 

teknologiinformation på. Scania lägger mycket fokus på vad som behövs för att förbättra service och reparation. 

Ny programvara tas in för att kunna förbättra analys i lastbilarna.  

Det är mycket lagkrav från myndigheter som styr produktutveckling för specifikationer för t ex avgasutsläpp, 

och bränsleförbrukning och därmed vilken teknologi som behöver undersökas mer om. Hjälp får Scania här av 

sina underleverantörerna, som står för mycket av teknologiutvecklingen för lastbilar. På detta sätt kan Scania 

istället fungera som en systemutvecklare som ser till att helheten av produkten och tjänsterna fungerar bra och 

uppfyller sina syften.  

 

Scania utförde år 2013 en stor studie inom lastbildindustrin i Kina men resultatet var att den kinesiska 

marknaden är så pass långt tillbaka jämfört med västerländska marknaden att det inte finns någon ny intressant 

teknologiinformation att hämta lokalt från Kina.  
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5.1.10 HÄSTENS 
Intervjuperson: Jan Ryde 

Befattning: VD 

Intervjutyp: Skypeintervju 50 min 20140212 

 

 

Hästens har funnits i Sverige sedan 1852 och gick in i Kina år 2005 genom att sälja sina sängar och madrasser via 

återförsäljare. Omsättningen år 2012 var globalt ca 344 MSek.  

Kina-avdelningen är liten men har en 100 procentig tillväxt från år till år. De skapar värde genom att sälja ”en 

god natts sömn” snarare än att som konkurrenterna sälja ”madrasser”. Hästens partners, dvs återförsäljarna, 

fungerar som en viktig informationskälla för vad kunderna säger, tycker och därmed vad de vill ha. Hästens har 

dock väldigt lite information om slutkunden, men är ej heller ibehov av det. Hästens har utifrån sina 

kärnkompetenser tagit fram de 25 viktigaste attribut för sina produkter. Dessa används globalt utan lokal 

anpassning till t ex Kina.  

Hästens dyraste sängar är de som säljer bäst, däribland en säng för ca 1 miljon SEK vilket enligt företaget 

sammanfaller med Kinas höga lyxkonsumption. Det är framför allt hårdare sängar som säljs på den kinesiska 

marknaden. Den stora svårigheten för Hästens är att människor ofta ej värderar en säng särskilt högt och 

därmed ej gärna är villiga att betala för en Hästens-säng. Detta är en inställningsproblematik snarare än att de 

behöver ha mer information om vad kunden egentligen vill ha.  

Hästens skulle gärna vilja veta mer om priselasticitet för kunder i världen och även Kina. På detta sätt skulle 

företaget kunna förstå vilka priser som bör sättas för varje specifik marknad för att de ska vilja köpa en 

Hästenssäng. Hästens har nyligen anlitat en person i Kina som kommer ha hand om PR och i social media.   

De har ett bra kontaktnät inom McKinsey hjälper att visa hur branschen förändras och för att visa på 

affärsmöjligheter. Utifrån deras rapporten bestäms de strategiska planerna för de kommande tre åren.  

Det finns enligt Hästens ej några specifika starta sängkonkurrenter i Kina då de tillhör det absoluta 

premiumsegmentet. Konkurrerande produkter är istället de substitut som potentiella kunder hellre lägger 

pengar på än en dyr säng. Det dyker frekvent upp konkurrenter som kopierar Hästenssängar. Däremot står sig 

dessa sällan sig länge då premiumsegmentet består av kunder som gärna vill ha den riktiga produkten och dess 

kvalitetsstandard.  

Hästens har nära samarbete med forskningsinstitut för att ta reda på trender om sömn och vad som krävs för att 

skapa en ny produkt. Underleverantörer är väldigt bra inom specifika områden bidrar med mycket viktig 

information till Hästens. Den interna produktutveckling är även duktiga på att ta fram metoder för nya 

produkter.  
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5.1.11 BOSCH 
Intervjuperson: Helen Hong 

Befattning: Public Relations China 

Intervjutyp: mailkonversation 20140217 

 

 

Bosch i Kina sprider sin R&D-kompetens ut till de olika affärsenheterna på grund av affärsdifferentieringar. 

Företaget har ett centralt R&D-center med focus på avancerade marknadsstudier men som ej får kommuniceras 

externt. Det som kommuniceras externt handlar mestadels om antalet R&D associates och tekniska center i Kina.  

5.1.12 HILTI CHINA 
Intervjuperson: Jia, Alex 

Befattning: BI 

Intervjutyp: mailkonversation 20140122 

 

 

Hilti arbetar ännu ej med BI utan använder sig av mestadels traditionella metoder, i huvudsak erfarenhet från 

försäljning/marknadsteam, specifika konsultsurveys osv för att upptäcka och följa konkurrenter. Företagets 

fokus med befintliga metoder är att förstå försäljningspotential, beslutsprocess, percieved value etc för 

potentiella projekt och kunder. För konkurrenter är det erbjudande, pris, distribution, supply chain etc som är av 

intresse för att ge anvisningar för hur Hilti bör agera. Svårigheten är att Hilti China är litet i dagens läge och har 

därför ej resurser nog att följa med i målkundernas utveckling eller använda sig av icke-traditionella metoder 

inom marknads-/försäljningsintelligens. Företaget uttrycker även en svårighet att hitta kvalificerad data, dels 

offentlig statlig data dels industriell data (byggnad, O&G etc).  

5.1.13 NEDERMAN 
 

Intervjuperson: Torbjörn Bäck  

Befattning: Managing Director, Asia 

Intervjutyp: Skypeintervju, 35 min 20131025; emailkonversation 

 

 
Nederman tillverkar i Kina luftrenare och säljer B2B i premiumsegmentet. Globalt hade företaget 2 700 MSek i 

omsättning år 2013. I Kina anses tillhöra tre kategorier. Det största är västerländska globala företag, det andra är 

i grunden kinesiska företag med global närvaro och det tredje och minsta är är helkinesiska kunder.  

Verksamheten i Kina är ett ganska litet företag, vilket medför att de därför endast ibland tar hjälp från 

konsultbolag. De har funnits i Kina drygt 10 år och det är mest i början som extern hjälp utifrån behövs. Strategin 

är att om merparten av medarbetarna är lokalt anställda så kommer den kulturella biten ta hand om sig själv för 

att förstå lokala kundbehov. Nederman har ej ändrat sina produkter specifikt för den kinesiska marknaden, 

vilket varit en lyckad strategi. Därför är information av kunders unika värderingar i Kina ej av särskilt stort 

intresse.  
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5.1.14 ELANDERS 
 

Intervjuperson: Magnus Nilsson  

Befattning: CEO, Eanders 

Intervjutyp: Skypeintervju, 42 min 20131031 

 

 

Elanders är en global tryckerikoncern som hade en omsättning på 2 300 MSek. I Kina är marknaden väldigt 

reglerad då de tillgängliga tryckeritillstånden för västerländska företag endast gäller för vissa typer av produkter. 

En svårighet har varit att hitta de kunder som är lönsamma, men denna bit tar säljarna hand om. Elanders har 

tagit in marknadsrelaterad information från konsultbolag angående nya affärsmöjligheter, t ex fotoprodukter. 

Det har dock inte fungerat särskilt bra att hitta bra företag, med bra insikt om den kinesiska marknaden, att 

samarbeta med. 

Elanders startade verksamhet i Kina vid rätt tidpunkt, då det ej fanns särskilt mycket konkurrens av tryckerier 

med samma kvalitetsstandard. De var tvungna att arbeta hårt för att få s k tryckeritillstånd och sedan dess har 

det blivit allt svårare för nya tryckeriföretag att komma in i norra Kina där Elanders tryckeri ligger. Detta gör 

situationen för Elanders lättare och därmed är det inte av särskilt stort intresse att ta reda på mer information 

om konkurrenter i Kina.  

5.1.15 VOLVO CARS CHINA 
Intervjuperson: JinJing 

Befattning: BI (Reservdel&tillbehör) 

Intervjutyp: personintervju 70 min 20140127 

 

 

Volvo Cars är biltillverkardelen av Volvo-koncernen och omsatte 124 547 MSek år 2012.  

Reservdel&tillbehör-avdelningen i Kina är ej i särskilt stort behov av att veta så mycket om slutkunden, 

bilköparen, utan har samarbetspartners som försöker förstå återförsäljaren, dvs Volvo Cars direkta kund, och 

utbilda denna i hopp om att bli bättre på att sälja Volvos    biltillbehör istället för kopior vid försäljning av bilar. 

Försäljningsstatistik och annan användbar information från återförsäljarna synkas i affärssystem till 

Part/Accessoriekontoret i Shanghai. Informationsinhämtningen från återförsäljarna anses vara bra.  

På Parts/Accessories-avdelningen är det drivande målet att sälja så stor andel produkter som möjligt per såld bil. 

Mätstickan de använder är de höga försäljningssiffrorna som Volvo har i Taiwan och Japan och försöker nå 

liknande nivåer i Kina. För att göra detta handlar det mest om att utbilda återförsäljarna i att sälja och att 

förbättra deras produktkunskap snarare än att försöka få in kundinformation. Återförsäljarna är tillräckligt få i 

antal för att de kan kontaktas genom samtal och dialog, även fast detta tar ganska lång tid. Dialogen sker genom 

tredjepart som utbildar återförsäljarna.  

Ett problem handlar om att konsumenterna blir uppringda för utvärdering och uppföljning och se vad kunden 

tycker om sitt bilköp och tillhörande reservdelar/tillbehör. Denna uppföljning sker via tredjepart. Problem ligger 

i att återförsäljarna säger åt kunderna att säga till den nämnda tredjeparten att de nöjda, när de blir uppringda. 

Inrapporterad kundnöjdhet är därför ej att lita på vilket anses vara ett problem då man ej kan få ärlig feedback 

från kund.  
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Vid behov anlitas även marknadsresearchföretag som intervjuar återförsäljare och kunder i fokusgrupper för att 

få relevant information. Resultatet lämnas till Volvo Cars i rapportform. Anställda i Kina ansvarar även med att 

ha nära kontakt med huvudkontoret i Sverige samt med R&D-avdelning för att skapa lokalt anpassade lösningar 

och produkter till den kinesiska marknaden.  

Det förekommer mycket konkurrerande kopior av reservdelar och accessories, t ex interaktiva skärmar. 

Återförsäljarna säljer hellre kopiorna eftersom de är av likartad kvalitet jämfört med originalen, men till lägre 

inköpskostnad. Detta är något som Volvo Cars arbetar med att utbilda och försöka ändra denna trend.  

Ett problem uttrycks där Volvo China internt vill se sig själv som ett premiummärke, men att de i själva verket ej 

har premiumbilar på marknaden som konkurrenterna har. Avsaknaden för premiumprodukter ses som en 

försvårande faktor för arbetet Part/Accessories. Ett problem som finns är att några av de duktiga och erfarna 

teknikerna startar egna företag och konkurrerar direkt med Volvo Cars vilket försvårar för tillväxt.  
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6 ANALYS 

6.1 ANALYS, SAMMANFATTANDE 

Det inledande steget i analysen av NKI-värdena var att undersöka normaliteten i underlaget. Ingen av 

signifikansnivåerna ovan är under 0.05, dvs det är fullt möjligt att de framräknade korrelationsnivåerna beror på 

slumpen (Using SPSS for Correlation). 

 

FIGUR 10. NORMALITETSGRAD OCH MEDELVÄRDEN. 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Kund 11 43,33 80,00 56,1364 11,42775 1,355 ,661 1,112 1,279 

Konkurrent 11 20,00 86,67 53,9697 22,72564 -,134 ,661 -1,007 1,279 

Teknologi 9 33,33 86,67 68,7963 18,43302 -1,261 ,717 ,511 1,400 

Möjligheter 11 20,00 80,00 56,5152 20,59469 -,755 ,661 -,900 1,279 

Valid N (listwise) 9 
        

 

I diagrammet ovan visar skewness- och kurtosis-värdena på normalitetsgraden i svarsunderlaget. Skewness motsvarar 

skevhet, dvs hur svarsfördelningen ser ut kring medelvärdet. Kurtosis visar på svarsunderlagets ”toppighet”. Värdena i 

tabellen är till beloppet strax över 1 eller mindre och kan anses vara bra. Bra värden motsvarar en fördelning som inte är 

alltför skev och med en toppighet som motsvarar en normalfördelning.  
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Ett Kolmogorov-Smirnov-test utfördes för att ytterliggare undersöka normaliteten för svarsunderlaget. Detta syns nedan.  

 

FIGUR 11. KOLMOGOROV-SMIRNOVTEST. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Kund Konkurrent Teknologi Möjligheter 

N 11 11 9 11 

Normal Parameters
a,b

 Mean 56,1364 53,9697 68,7963 56,5152 

Std. Deviation 11,42775 22,72564 18,43302 20,59469 

Most Extreme Differences Absolute ,300 ,154 ,268 ,198 

Positive ,300 ,127 ,166 ,159 

Negative -,132 -,154 -,268 -,198 

Test Statistic ,300 ,154 ,268 ,198 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,007
c
 ,200

c,d
 ,062

c
 ,200

c,d
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Kundintelligens-svaren ovan är troligtvis ej normalfördelad ty mindre än 0,05 och signifikant (PsychWiki, 2009). 

Övriga svarskategorier tyder på normalfördelning.  

Sedan utfördes ett korrelationstest mellan de fyra variablerna kund, konkurrent, teknologi och möjligheter. SPSS-

utskriften för resultatet av denna analys syns nedan.  
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FIGUR 12. KORRELATIONER MELLAN NKI-KATEGORIER. 

Correlations 

 Kund Konkurrent Teknologi Möjligheter 

Kund Pearson Correlation 1 ,441 ,311 ,439 

Sig. (2-tailed) 
 

,175 ,415 ,176 

N 11 11 9 11 

Konkurrent Pearson Correlation ,441 1 ,373 ,273 

Sig. (2-tailed) ,175 
 

,322 ,417 

N 11 11 9 11 

Teknologi Pearson Correlation ,311 ,373 1 ,298 

Sig. (2-tailed) ,415 ,322 
 

,436 

N 9 9 9 9 

Möjligheter Pearson Correlation ,439 ,273 ,298 1 

Sig. (2-tailed) ,176 ,417 ,436 
 

N 11 11 9 11 

 

För att undersöka att de framtagna korrelationsnivåerna ovan ej beror på slumpen multipliceras case-svaren med faktor 

4 för att simulera ett svarsunderlag från fler företag än de intervjuade. Nedanstående graf visar på att samtliga 

svarskategorier är signifikanta. Detta betyder alltså att om svarsunderlaget från de intervjuade företagen är 

representativt för hur det ser ut i stort för västerländska företag i Kina, kan svarsunderlaget liknas vi en 

normalfördelning och beror ej på slumpen.  
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FIGUR 13. NORMALITETSTEST MED SIMULERAT SVARSUNDERLAG. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Kund Konkurrent Teknologi Möjligheter 

N 44 44 36 44 

Normal Parameters
a,b

 Mean 56,1364 53,9697 68,7963 56,5152 

Std. Deviation 11,02190 21,91855 17,62534 19,86329 

Most Extreme Differences Absolute ,299 ,155 ,267 ,206 

Positive ,299 ,136 ,155 ,167 

Negative -,138 -,155 -,267 -,206 

Test Statistic ,299 ,155 ,267 ,206 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000
c
 ,010

c
 ,000

c
 ,000

c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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Med normalfördelade variabler görs nu ytterliggare ett korrellationstest med det simulerade svarsunderlaget. Detta visas 

i figur nedan.  

 

FIGUR 14. KORRELATIONER MED SIMULERAT SVARSUNDERLAG. 

Correlations 

 Kund Konkurrent Teknologi Möjligheter 

Kund Pearson Correlation 1 ,441
**
 ,311 ,439

**
 

Sig. (2-tailed) 
 

,003 ,065 ,003 

N 44 44 36 44 

Konkurrent Pearson Correlation ,441
**
 1 ,373

*
 ,273 

Sig. (2-tailed) ,003 
 

,025 ,073 

N 44 44 36 44 

Teknologi Pearson Correlation ,311 ,373
*
 1 ,298 

Sig. (2-tailed) ,065 ,025 
 

,078 

N 36 36 36 36 

Möjligheter Pearson Correlation ,439
**
 ,273 ,298 1 

Sig. (2-tailed) ,003 ,073 ,078 
 

N 44 44 36 44 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Figuren ovan visar att både konkurrent- och möjlighetervariablerna är signifikanta och visar hög korrelation med 

kundvariabeln, med korrelationsfaktor på 0,441 respektive 0,439. Detta innebär att om ett företags förmåga till att 

inhämta kunddata och ur den utvinna relevant affärskritisk information, är hög, är företaget troligtvis relativt bra att 

göra liknande även för konkurrentdata. Ett företag som är bra inom möjligheter är troligtvis även ganska bra inom kund. 

Signifikansnivån mellan kund och teknologi är under 0.05 och visar därför inga tecken på signifikant korrelation. 

Konkurrent och teknologi visar signifikant korrelation på 0,373. Ökat värde i den ena medför därför troligen och en viss 

ökning i den andra.    

Tabellen visar ej signifikant korrelation mellan möjligheter- och teknologi-variabeln.  
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Standardavvikelsen är ca 20 för grupperna konkurrent, teknologi samt möjligheter. För kund är värdet ungefär hälften 

av den. Detta ger indikation på att behovsbilden inom kund är mer homogen än övriga grupper.  

FIGUR 15. MEDELVÄRDEN, NKI-UNDERSÖKNING. 

 

 

Medelvärdena från NKI-undersökningen visualiseras i diagrammet nedan. Samtliga fyra underfrågor som bygger 

upp kategorierna i NKI-undersökningen besvarades på en skala från 0 till 100. Ett svar på 0 i varje underfråga 

innebär att företaget ej står bra till inom den frågan. Ett svar på 100, eller 100%, innebär att det ej finns 

utrymme för någon slags förbättring. Medelvärdet av de tre underfrågorna i varje kategori kan ge indikation på 

om företaget kan bli bättre på MI i varje sådan kategori. Diagrammet ovan visar på att det finns stora 

förbättringsmöjligheter inom samtliga fyra svarskategorier, eftersom snittvärdet inom konkurrent är 53,97% 

och därmed det lägsta av de fyra grupperna. 53,97% är mer än 45% från s k ”toppsituation” på 100%, vilket 

troligtvis tyder på att intervjuföretagen som grupp alltså som mest att förbättra inom MI kopplat till 

konkurrenter. Förbättringsområdet visualiseras i diagrammet nedan i röd färg med namn förbättring. På andra 

plats är Kund, med knappt 45% i förbättringsområdet , på tredje plats möjligheter med ca 40% och sist 

Teknologi med ca 30% i förbättringsområdet. Att teknologi är så pass högt kan bero på att merparten av de 

intervjuade företagen har stor fokus på högt internt utvecklat teknologi-know-how. Många av företagen har lång 

historik. vilket även kan ha bidragit till att den interna kompetensen blivit stark över tid.   
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6.1.1 TIETO 
Tieto China är ett väldigt R&D-fokuserat företag. Däremot är den ej autonom, utan arbetar helt på uppdrag från 

huvudkontor i Sverige. I en sådan organisation finns det enligt Govindarajan & Trimble (2005) & (Patanakul, 

Jiyao, & Lynn, 2012) ej lika stort stöd för att driva igenom strategisk innovation på det sätt en förbättrad MI-

funktion skulle innebära. Då företaget fokuserar på USA som marknad just nu finns det större möjlighet att 

kunna bidra med värdeskapande processer för den marknaden. Huvudkontoret i Sverige passar bättre in på den 

autonomitet författarna beskriver och kan vara en viktigare inkörsport för att få igenom projekt i Kina i 

framtiden. 

Företag använder idag ej tjänster av de marknadsledande BI-leverantörerna som presenterats tidigare i 

rapportens. Istället hämtar de information diverse källor, sammanställer den i Excel, gör egna analyser och 

sedan sprider den inom företaget – de utför alltså BI/MI-processerna mestadels på egen hand. Caset indikerar 

att det ännu ej funnits något externt alternativ som varit värt att byta ut befintliga metoder mot. Detta kan vara 

en indikation på att marknaden för analystjänster ej mognat tillräckligt mycket för att vara värdeskapande åt ett 

företag som Tieto. Det motsvarar i så fall branschfasen Chasm som Moore (1998) skriver om, där leverantörens 

erbjudande ej lyckats skapa ett erbjudandet som kan övertyga marknaden om erbjudandets värde. Kan en ny 

leverantör överkomma detta hinder och erbjuda MI-tjänster som kompletterar eller är bättre än Tietos befintliga 

Excel-analyser finns mycket värde att skapa till Tieto.  

Tieto får in mycket information från diverse externa källor på det sätt Chaudhuri, Dayal & Narasayya (Chaudhuri, 

Dayal, & Narasayya, 2011) nämner, men att sprida informationen är något Tieto behöver förbättra för att kunna 

ta åt sig av informationen på ett sätt som innebär att de i sin tur bättre kan skapa värde åt sina kunder likt vad 

Day G. S. (1994) skriver om. Företaget utnyttjar sina säljare för att få ut mycket användbar information om kund 

och konkurrenterna direkt från kunden, vilket Tsu, Tan & Ahmed (1999) skriver om. En bättre förståelse för 

informationsprocesser skulle kunna hjälpa till i värdeskapandet för Tieto på det sätt.  

 

FIGUR 16. NKI-SVAR, TIETO. 

 

6.1.2 SANDVIK 
Sandvik är ett etablerat industriföretag med lång historia i Kina såväl som globalt. Faktumet att de varit 

framgångsrika under längre period i Kina visar även på att företaget gör rätt saker. För att göra rätt saker vet de 

troligen även rätt saker om sina kunder, konkurrenter och sin teknologi.  

Sandvik har en ickelokal strategi i Kina, där beslutprocessen tar lång tid och måste gå genom den globala 

organisationen. Detta innebär att värdeskapandet mot företagets kunder tar tid. I en sådan organisation finns det 

enligt Govindarajan & Trimble (2005) & (Patanakul, Jiyao, & Lynn, 2012) ej lika stort stöd för att kunna driva 

igenom nya förändringar.  
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Företaget använder direkt kundkontakt, av sina anställda väl ute i fält såväl som på utbildningar, för att få fram 

användbar kundinformation på det sätt Tsu, Tan & Ahmed (1999) skriver om. Utöver kunden använder Sandvik 

sig av ett flertal av de källor Chaudhuri, Dayal & Narasayya (2011) skriver om extern informationsinhämtning. 

Kunskapen om informationprocesser för att på ett effektivt sätt sprida och få ut värde av den inhämtade datan 

likt det Day G. S. (1994) skriver, är bristfällig inom företaget. Kan värdefull kundinformation ej kommuniceras 

inom ett företag försvårar det för värdeskapandet åt kunden.  

Då företaget använder sig ej av speciella analysverktyg utan förlitar sig på information filterad till det som 

eftersökes. Möjligheten som leverantör att erbjuda värdekskapande MI-tjänster/-produkter på kinesiska 

marknaden är stor för Sandvik. 

 

FIGUR 17. NKI-SVAR, SANDVIK. 

 

6.1.3 ATLAS COPCO 
Atlas Copco är ett företag med en historia i Kina som sträcker sig ända från 1920-talet. Detta faktum, 

tillsammans med den lokala strategi företaget har samt en väl utbredd organisation i landet, medför en hög grad 

av autonomitet. Förutsatt att behov finns inom företaget, är möjligheterna som utomstående leverantör av 

konsulttjänster därför stor. 

Företaget använder sig av samtliga datakällor Chaudhuri, Dayal & Narasayya (2011) skriver om för 

informationsinhämtning från markanden. Vidare analys sker internt, varvid det ej används några uttalade 

analysverktyg som konkurrerar med Kairos Future. De befintliga metoderna har använts länge av Atlas Copco 

och har fungerat bra. Företaget arbetar aktivt med att anpassa organisationen utefter de upptäckter som görs 

från analyserna. Detta ger bra förutsättningar för att kunna skapa kundvärde (Day G. S., 1994) och 

konkurrenskraft (Moravej, 2013).   
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FIGUR 18. NKI-SVAR, ATLAS COPCO. 

 

6.1.4 STORA ENSO 
Stora Enso har i Kina en organisation som till stor del styrd från huvudkontoret i Sverige. Trots den låga grad av 

autonomitet finns en öppenhet för extern hjälp till förbättringar. Besluten för förändringsförslag måste dock gå 

via huvudkontoret och kan ta längre tid än om allt skulle styrts via Kina.  

Stora Enso använder sig av ett flertal datakällor; den direkta kundkontakten ger värdefull information likt vad 

Tsu, Tan & Ahmed (1999) skriver och andra externa källor kompletterar för att få en bra förståelse för de 

befintliga kund- och produktsegmenten. Day G. S. (1994) skriver om förståelse för informationsprocesser för att 

bättre kunna skapa kundvärde. Även detta verkar fungera inom Stora Enso. De befintliga datakällorna verkar 

dock vara vinklade endast till de segment företaget verkar inom idag. För att upptäcka möjligheter inom nya 

segment ger de befintliga källorna ej möjlighet för.  

På vilket sätt analysen sker på går framgår ej av intervjun men inga speciella MI/BI-verktyg nämns. Inget tyder 

på att en Tornadosituation finns, utan snarare ett tidigare stadie, där inget vedertaget analysverktyg etablerats 

av multikulturella företag.   

 

FIGUR 19. NKI-SVAR, STORA ENSO. 
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6.1.5 DEFA 
DEFA i Kina är en organisation fullt autonomt självstyrd inom landet. Därför lämpar sig denna sig bra för externa 

leverantörer av nya värdeskapande tjänster.  

 

DEFA använder ett flertal kompletterande informationskällor, inte minst kunden, på det sätt Tsu, Tan & Ahmed 

(1999) skriver. Företaget tolkar inhämtad data efter eget huvud och gör ingen djupade analys men inget behov 

uttrycks för att behöver det heller. Kanske underlättar den lilla organisationen för en effektiv 

informationsspridning för att kunna samordna de interna resurserna utefter nya marknadsupptäckter. På detta 

sätt kan värdeskapandet åt kund underlättas (Day G. S., 1994). 

 

FIGUR 20, NKI-SVAR, DEFA. 
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6.1.6 SCA TIMBER 
SCA Timber utgår från de möjligheter som skapas utifrån råvarubasen i Europa och försöker därefter skapa 

kundvärde på sin marknad i Kina. Detta innebär en autonomitet sett från marknadssidan.  

Företaget förlitar sig i dagsläget främst på kunden som informationskälla, vilket enligt Tsu, Tan & Ahmed (1999) 

till stor del brukar räcka för en organisation. Konsultföretag har börjat anlitas för att få in signaler om eventuella 

behov i andra produktsegment än de befintliga inom trä. I Kina är SCA Timber en väldigt liten organisation med 

ett fåtal medarbetare. Troligen är därför behover av kunna samordna interna resurser är, likt vad Day G. S. (1994) 

skriver, litet för att lättare kunna skapa kundvärde.  

FIGUR 21, NKI-SVAR, SCA TIMBER. 

 

6.1.7 BCC 
BCC har i Kina endast ett representationskontor som ska sälja produkter producerade i Sverige. Produkterna 
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Som litet företag behöver BCC endast använda sig av interna resurser från den globala organisationen för att 

göra den analys och bearbetning av information som behövs. Förbättrad resurssamordning likt den från Day G. S. 

(1994) behövs därför ej i dagsläget. Direkt kundkontakt ger bäst resultat enligt företaget, vilket bekräftas av Tsu, 

Tan & Ahmed (1999). Som leveransorganisation i Kina är vidare analys av marknadsmognad ej av intresse.  

 

FIGUR 22. NKI-SVAR, BCC. 
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6.1.8 ASSA ABLOY 
Assa Abloy är i Kina en stor organisation som är väldigt självstyrd och kan ta egna strategiska beslut och initiativ. 

Det finns alltså möjlighet för utomstående leverantör att erbjuda värdeskapande konsultjänster, förutsatt att 

behoven finns.  

Främst konsultfirmor och databaser används för att källor för analys inom Assa Abloy. Kundrelaterad 

information verkar vara tillräcklig men mer bristfällig angående konkurrenter. Företaget arbetar aktivt med att 

ta vara på den inhämtade information och sprida den, då den ofta direkt kan generera utökad försäljning. Sådan 

samordning av informaitonen underlättar för att skapa kundvärde Day G. S. (1994). Den enda indikationen för 

påverkan är att marknaden troligen ej är i Tornadofasen än utan det fortfarande finns stort utrymme för en ny 

leverantör av konsulttjänster inom MI.  

 

FIGUR 23. NKI-SVAR, ASSA ABLOY. 
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6.1.9 ENVAC AB 
Inget svar på Teknologi då de är ensamma om sin egenutvecklade teknologi. 

Envac AB har i Kina en lokal arbetsstyrka, där strategiska initiativ kan skapas och initieras. Det är alltså en 

autonom organisation där kopplingen med huvudkontoret främst är att den produktutvecklingen sker där och ej 

i Kina.  

Det är främst kunden direkt som förser Envac med information om dess behov, vilket Tsu, Tan & Ahmed (1999) i 

deras undersökning visade vara fullt tillräckligt i många organisationer. Envac behöver ej analysera marknaden 

då konkurrenter är få och företaget själva styr marknadsutvecklingen. Detta innebär att kravet blir lägre för bra 

kunskap i informationsprocesser och samordning av resurser för att bättre skapa kundvärde. Ingen indikation 

kan av intervjuerna ses i hur marknadsmognaden påverkar kundvärdet.  

FIGUR 24. NKI-SVAR, ENVAC. 
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FIGUR 25. NKI-SVAR, SCANIA. 

 

6.1.11 HÄSTENS 
Hästens organisation i Kina är endast något år gammal och är mer fokuserad på försäljning än strategiska frågor. 

I Kina är Hästens alltså ej autonomt på det sätt författarna Govindarajan & Trimble (2005) & (Patanakul, Jiyao, & 

Lynn, 2012) skriver om.  

 

Företaget använder sig av konsultfirma och universitet för att följa marknadsläget då företaget ska skapa sin 

strategiska plan. Den lilla organisationen minskar behover av att ha djup kunskap i informationsprocesser och 

samordning av resurser för effektivt värdekspande för kund likt vad Day G. S. (1994) skriver om. Social media 

Inga tecken på hur marknadsmognad påverkar kundvärdet anges.  

 

FIGUR 26. NKI-SVAR, HÄSTENS. 
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6.1.13 HILTI 
Hilti China uttrycker sig vara självstyrda och därmed öppna för extern hjälp med att skapa kundvärde.  

Hilti China anser att de ej har möjlighet att betala så mycket som icke-traditionella metoder somom MI innebär. 

Detta innebär att företaget ej övervägt nya alternativ för värdeskapande substitut. Faktumet att Hilti är en litet i 

Kina kan innebära ett minskat behover av att djup kunskap i informationsprocesser och samordning av resurser 

för effektivt värdekspande för kund, likt vad Day G. S. (1994) skriver om. 

6.1.14 NEDERMAN  
Nederman Kina är en fullt autonom verksamhet med lokalt anställda. Hur Nedermans MI-process och verktyg 

ser ut fick ej kommuniceras utåt detalj och kan därför ej analyseras.  

6.1.15 ELANDERS 
Elanders är i Kina en strategiskt sett autonom verksamhet, bortsett från de politiska regleringar som finns med 

krav på tryckcertifikat. Elanders var endast i behov av analys och MI-processer vi etablering av verksamheten i 

Kina. Denna process är nu över och företaget behöver då ej längre extern hjälp. Här är det framförallt vara 

inhämtning, samordning och spridning av kundformationen som är av vikt, då företaget är relativt skyddade från 

konkurrenter i sitt område. Att detta sköts bra i dagsläget underlättar för företagets värdeskapande till kund Day 

G. S. (1994). 

6.1.16 VOLVO CARS 
Parts&Accessories är en autonomt styrd verksamhet inom Volvo Cars. Däremot är den begränsad till just 

reservdelar och tillbehör, vilket begränsar möjligheter för en utomstående konsult att bidra med ett 

värdebyggande erbjudande. Information om behov från kund inhämtad direkt från kund. Trots att det är en 

tidskrävande metod med anses det vara tillräckligt, vilket stärks av Day G. S. (1994). Hur kundvärdet till Volvo 

påverkas av marknadsmognaden framgår ej av den intervju som hållts med företaget, då intervjupersonens 

insikt i MI-processerna för företaget i stort var begränsad.  
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6.2 ANALYS, SAMMANFATTANDE - FORTSÄTTNING 

6.2.1 IDENTIFIERA KUNDBEHOV 
 

Ulrich & Eppinger (2008) skriver om att kundbehoven måste identifieras ur all rådata från inhämtningsstadiet. 

Samtliga identifierade behov per företag är listade nedan.  

Tieto 

 Se relevanta case där brancher konvergerat och företag tagit sina kompetenser till nya marknad. 

 Se eventuella på möjligheter på nya marknader. 

 Omvandla insikter till kraftfulla handlingar. 

 Ha en mer kontinuerlig kundinformationsinhämtning.  

 Bättre spridning av informationen inom organisationen.  

 Underlätta för organisationen att ta åt sig av informationen.  

 Förstå budgetfördelningar mellan olika utvecklingsavdelningar hos kund för att veta hur man som 

företag ska fokusera.  

 Bättre förstå konkurrenternas långsiktiga strategier.  

Sandvik 

 Förbättra kommunikationen av marknadskunskap inom företaget.  

 Systematisera bearbetningen av all den info som finns angående kunden, så att strategic management 

kan ta det av den.  

 Samordna den data som idag är utspridd på olika divisioner och människor. 

 Få info om konkurrenternas historiska produktförsäljning. 

 Bättre kunna ta till sig och använda all den data de redan har.  

 Allmänt intresse av att överväga nya leverantörer av marknadsinformation.  

Atlas Copco  

 Ha mer tidseffekttiva MI-metoder.   

 Få bra branschspecifik information.  

Stora Enso 

 Identifiera affärsmöjligheter, efterfrågan, konkurrenter samt potentiell vinstmarginal i nya segment 

inom förpackningar.  

DEFA 

 Hitta möjlighet att tidseffektivisera marknadsinformationsinhämtningen. 

SCA Timber 

 Mappa upp hur distributörerna i Kina överlappar varandra och se vilka distributörer är starkast hos 

vilka slutförbrukare. 

 Se vilka distributörer som är starkast på lång sikt  

 Kartlägga kundbasen hos de konkurrenterande distributörerna. 

 Bättre förstå makrotrender på marknaden, t ex hur kostnadsnivåer utvecklas bland kunderna.  

 Veta hur mycket en kund villig att betala för en råvara som är bättre anpassad till kundbehoven, jämfört 

med ett konkurrerande alternativ. 

 Veta närmare vad möbeldesigners avser att skapa för möbelprodukter i Kina framåt. 

 Veta mer om ryska sågverksaktörer ser ut, deras planer framåt och hur de ser på Kina som marknad.  
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BCC 

 Få bättre förståelse för hur potentiella kunders befintlig utrustning och produktionen ser ut, genom att 

besöka fler konferenser och branschutställningar. 

 Att kunna följa utvecklingen inom nya, närliggande marknadssegment för att hitta affärsmöjligheter.  

Assa Abloy 

 Få mer information om marknaden på makronivå, framförallt vilken marknadsandel de olika aktörerna 

har, andel per produkt, per standard, per geografiskt område samt per multi national company project.  

Envac 

 Få information om potentiella projekt för bostäder, sjukhus och flygplatser i Kina för att möjliggöra 

tillväxt på den marknaden. 

Scania 

 Bättre förstå hur marknadens aktörer arbetar med och diskuterar kring transportkrav, t ex inom 

kyltransporter.  

 Kunna följa hur pass långt gången industrin/teknologin för hybrider/elfordon/bränseceller är idag i 

Kina. Hur pass ekonomiskt gångbara är de i dagsläget? 

Hästens 

 Veta mer om priselasticitet för kunder i världen och även Kina. Förstå vilka priser som bör sättas för 

varje specifik marknad för att kund ska vilja köpa en Hästenssäng.  

Hilti 

 Anser sig ej har råd med icke-traditionella metoder inom marknads-/försäljningsintelligens.  

 Hjälp med att hitta kvalificerad data, dels offentlig statlig data dels industriell data (byggnad, O&G etc). 

Volvo Cars P&A 

 Problem med undersöka slutkundsnöjdhet p.g.a. kundens (återförsäljaren) arbetssätt.  
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6.2.2 KATEGORISERING AV KUNDBEHOV 
Nästa steg i modellen är att gruppera de snarlika behoven: 

Förbättra interna MI-processen (3 st företag): 

 Omvandla insikter till kraftfulla handlingar. (Tieto) 

 Bättre spridning av informationen inom organisationen. (Tieto) 

 Underlätta för organisationen att ta åt sig av informationen. (Tieto) 

 Förbättra kommunikationen av marknadskunskap inom företaget. (Sandvik) 

 Systematisera bearbetningen av all den info som finns angående kunden, så att strategic management 

kan ta det av den. (Sandvik) 

 Samordna den data som idag är utspridd på olika divisioner och människor. (Sandvik) 

 Bättre kunna ta till sig och använda all den data de redan har. (Sandvik) 

 Ha mer tidseffekttiva MI-metoder.  (Atlas Copco) 

Möjligheter på nya marknader/segment (6 st företag): 

 Se eventuella möjligheter på nya marknader. (Tieto) 

 Se relevanta case där brancher konvergerat och företag tagit sina kompetenser till nya marknader. 

(Tieto)  

 Kunna följa hur pass långt gången industrin/teknologin för hybrider/elfordon/bränseceller är idag i 

Kina. Hur pass ekonomiskt gångbara är de i dagsläget? (Scania) 

 Bättre förstå hur marknadens aktörer arbetar med och diskuterar kring transportkrav, t ex inom 

kyltransporter. (Scania) 

 Att kunna följa utvecklingen inom nya, närliggande marknadssegment för att hitta affärsmöjligheter. 

(BCC) 

 Veta närmare vad möbeldesigners avser att skapa för möbelprodukter i Kina framåt. (SCA Timber) 

 Bättre förstå makrotrender på marknaden, t ex hur kostnadsnivåer utvecklas bland kunderna. (SCA 

Timber) 

 Identifiera affärsmöjligheter, efterfrågan, konkurrenter samt potentiell vinstmarginal i nya segment 

inom förpackningar. (Stora Enso) 

 Få bra branschspecifik information. (Atlas Copco) 

Insikt inom befintliga marknader/segment (8 st företag): 

 Få information om potentiella projekt för bostäder, sjukhus och flygplatser i Kina för att möjliggöra 

tillväxt på den marknaden. (Envac) 

 Veta mer om priselasticitet för kunder i världen och även Kina. Förstå vilka priser som bör sättas för 

varje specifik marknad för att kund ska vilja köpa en Hästenssäng. (Hästens) 

 Få mer information om marknaden på makronivå, framförallt vilken marknadsandel de olika aktörerna 

har, andel per produkt, per standard, per geografiskt område samt per multi national company-projekt. 

(Assa Abloy) 

 Veta mer om ryska sågverksaktörer ser ut, deras planer framåt och hur de ser på Kina som marknad. 

(SCA Timber) 

 Mappa upp hur distributörerna i Kina överlappar varandra och se vilka distributörer är starkast hos 

vilka slutförbrukare. (SCA Timber) 

 Se vilka distributörer som är starkast på lång sikt. (SCA Timber) 

 Kartlägga kundbasen hos de konkurrenterande distributörerna. (SCA Timber) 

 Veta hur mycket en kund är villig att betala för en råvara som är bättre anpassad till kundbehoven, 

jämfört med ett konkurrerande alternativ. (SCA Timber) 

 Få bättre förståelse för hur potentiella kunders befintlig utrustning och produktionen ser ut, genom att 

besöka fler konferenser och branschutställningar. (BCC) 

 Få bra branschspecifik information. (Atlas Copco) 

 Få info om konkurrenternas historiska produktförsäljning. (Sandvik) 
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 Förstå budgetfördelningar mellan olika utvecklingsavdelningar hos kund för att veta hur man som 

företag ska fokusera. (Tieto) 

 Bättre förstå konkurrenternas långsiktiga strategier. (Tieto) 

Data-/informationsinhämtning (4 st företag): 

 Allmänt intresse av att överväga nya leverantörer av marknadsinformation. (Sandvik) 

 Hjälp med att hitta kvalificerad data, dels offentlig statlig data dels industriell data (byggnad, O&G etc). 

(Hilti) 

 Ha en mer kontinuerlig kundinformationsinhämtning. (Tieto) 

 Hitta möjlighet att tidseffektivisera marknadsinformationsinhämtningen. (DEFA) 

Diverse (2 st företag) 

 Anser sig ej har råd med icke-traditionella metoder inom marknads-/försäljningsintelligens. (Hilti) 

 Problem med undersöka slutkundsnöjdhet p.g.a. kundens (återförsäljaren) arbetssätt. (Volvo Cars)  

 

Genom att göra ovanstående katergoriindelning enligt modellen framgår att få bättre insikt inom de befintliga 

marknaderna/segmenten är den kategori som störst andel intervjuföretag anser vara värdeskapande för dem. 

Denna del utgörs av 8 stycken olika företag. Näst största kategori, med 5 stycken olika företag,  är undersökta 

möjligheter inom nya marknader/segment. Tredje störst är att förbättra själva data-/informationsinhämtningen. 

Fjärde störst är förbättring av den interna MI-processen. Enligt Moore (1998) bör företag se till kundens hela 

behov med Customer Intimacy. Detta innebär, teoretiskt sett, att en ny leverantör av konsulttjänster bör 

tillgodose samtliga av de uttryckta behoven för intervjuföretagen. Om en konsultfirma vill fokusera sina resurser 

görs detta främst genom att skapa ett erbjudande som effektivt ger företag insikt på marknader de verkar inom. I 

fallande ordning kan företaget sedan bygga på sitt värdeerbjudande inom respektive kategori.  

Den NKI-undersökning som gjordes av intervjuföretagen var indelad i kategorierna kund, konkurrent, 

möjligheter och teknologi. Merparten av företagen uttryckte sig kunna bli bättre på att förbättra 

teknologikunskaper. Däremot nämns ingenting om teknologi i de behov relaterade till MI som listats i 

kategorierna ovan. En förklaring av detta kan vara att teknologi ej anses vara något som tillhör MI och därför ej 

inhämtas externt. Detta ligger i så fall i linje med ett av intervjuföretagen, Envac, som inte ge NKI-svar inom 

teknologi eftersom de själva utvecklar all sin teknologi på egen hand inom företaget. En annan möjlighet är att 

teknologi är den kategori inom NKI-undersökningen som hade högst medelvärde, vilket kan medföra att 

intervjuföretagen i första hand valt att uttrycka behov mer relaterade till de övriga kategorierna. Att förse de 

intervjuade företagen med teknologirelaterad information är alltså  ej värdeskapande.  

NKI-analysen visar på MI relaterat till konkurrenter som det område där störst förbättringsutrymme finns. 

Kopplas detta till kategoriseringen för de uttryckta behoven, finns det störst behov av att förse företagen med 

konkurrentinformation inom de befintliga marknaderna. Kundinformation ligger relativt nära konkurrent i NKI-

svaren så även det är viktigt att fokusera på.  
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7 SVAR PÅ PRECISERADE FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Autonomitetsgrad: Hur påverkar företagets autonomitetsgrad kundvärdet? 

Ett flertal av intervjuföretagen har begränsad autonomitet för beslutsfattande i värdeskapandeprocesser. Skäl 

till detta är att de antingen varit rena leveransorganisationer eller att den inhemska kinesiska marknaden ej 

varit av fokus och därmed att möjlighet för konsultföretag att bidra till värdeskapandeprocessen blir begränsad. 

I sådana fall är det viktigt att som konsultföretag vända sig till huvudkontoret och därifrån försöka sälja sina 

erbjudande riktade mot Kina.  

Datahantering: Hur påverkar datahanteringen kundvärdet? 

Intervjuföretagen uttycker sina typer av externa informationskällor som tillräckliga, med ett par företag som 

undantag. De olika typer av informaitonskällor som används nämns även i teorin som varierad.  Däremot 

uttrycks ett behov för att bättre tolka informationen som hämtas in och som redan finns inom respektive företag. 

Det är alltså den interna analysprocessen av datan samt kunskapsspridningen inom företaget som är 

värdeskapande för företagen.  

Teknologiberoende: Hur påverkar teknologiberoende kundvärdet? 

Samtliga intervjuföretag är producerande eller starkt teknologiberoende. Trots detta värdesätter de i regel ej att 

få in extern teknologinriktad information. Detta troligtvis för att de internt byggt upp processer under relativt 

lång tid, för att själva skapa ett teknologiskt know-how inom sina respektive marknader. 

Kundbehov: Hur påverkar kundens hela behov kundvärdet? 

För de uttryckta behoven från intervjuföretagen kan det fastställas att det i första hand är värdeskapande för ett 

konsultföretag att hjälpa industriföretagen förstå sina kunder bättre, inom befintliga segment. Utifrån NKI-

undersökningen kan fastställas att marknadsintelligensprocesser främst inom kund och konkurrent är av 

värdeskapande i Kina.  

Marknadsmognad: Hur påverkar marknadsmognaden kundvärdet? 

För de intervjuade företagen kan det fastslås att marknadsfasen för marknadsintelligens är i ett tidigt stadie, då 

inga verktyg speciellt för dessa ändamål används. Teorin säger därför att det är värdeskapande att som företag 

erbjuda skräddarsydda erbjudande åt varje kund, inom ett kundsegment i taget. Detta görs för att skapa en 

word-of-mouth-effekt inom varje sådant segment och möjliggöra för en utbredd marknadsacceptans i framtiden.   
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8 SLUTSATSER/REKOMMENDATIONER 
Rapportens casefall ger inga indikationer på att branschen är i Tornadofasen där ett och samma MI-verktyg 

används. Istället visar caseföretagen på en marknad där samtliga företag har sina egna unika lösningar för att 

klara att fånga in den affärskritiska information i just deras branschklimat, dvs mer likt marknadsfasen Bowling 

Alley.  

Kairos Future rekommenderas försöka utnyttja tidsmonopolet och det förhandlingsläge som finns just nu, innan 

fler konkurrenter går in på den kinesiska marknaden. Vidare bör företaget se till kundens hela behov för att få 

igång en word-of-mouth-effekt på marknaden och på så sätt underlätta för framtida försäljning. Samtidigt bör 

resurerna i första hand prioriteras att allokeras enligt de viktigaste kategorierna som NKI-undersökning och 

uttryckta behov visar på. Att få bättre förståelse för kund och konkurrent inom de befintliga marknaderna bland 

intervjuföretagen är av högst värde. Det gäller även att undersöka denna information inom nya marknader och 

segment för att vara värdeskapande. Som potentiell leverantör av MI-relaterat erbjudande får Kairos Future 

själva avgöra till vilken grad denna rapports undersökning kan generaliseras för att även gälla andra liknande 

företag i Kina. Vill Kairos Future rikta sig till de företag som ingick i denna rapports undersökning, bör bör de ha 

i åtanke vilka av de uttryckta behoven som bäst kan matchas med de kompentenser och resurser som Kairos 

Future har.   

Under intervjuundersökningen har det nämnts att företagen ofta ”inte vet vad de inte vet” vilket tyder på att det 

kan finnas möjligheter för Kairos Future att själva identifiera vilka områden som kan förbättras på företagen, 

även fast de själva inte uttrycker det rakt ut. Detta handlar om att se till kundens mer latenta behov för att skapa 

en mer långsiktig och värdeskapande relation. Ett sådant kan vara ett resurskrävande moment för Kairos Future 

men kan i sin tur löna sig i längden. Förundersökningen visade på att prediktiva analyser åt stora företag är ett 

tillväxtområde för att som företag kunna hålla hög konkurrenskraft. För de företag som idag har 

informationskällor av mer förklarande slag, kan mer prediktiva analyser därför ytterliggare vara ett 

värdeskapande alternativ.  

Samtidigt som Kairos Future tar ställning till vilka typer av företag de vill fokusera på, samt hur de ska fördela 

sina resurser på att tillredsställa kundens hela behov, måste företaget även se till de övriga aspekter i 

Osterwalder, Pigneur et al:s (2010) modell för värdekspande i ett företag; hur ska behoven tillfredställas i 

praktiken? Inom ramen för Kairos Futures uttryckta kärnkompetenser, vilka kärnaktiviteter, Key Activities, krävs 

för att bygga det värdeskapande erbjudandet? Vilka partners, Partner Network, är lämpliga att vända sig till för 

att möjliggöra detta? Hur ska erbjudandet lämpligast levereras till kund, d.v.s. Distribution Channels? Vad 

kommer aktiviteter och värdeskapande att kosta? Vilka potentiella intäkter kommer kunna genereras? Detta är 

frågor som företaget bör ta ställning till i sitt vidare arbete på den kinesiska marknaden.  
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10 BILAGOR 
10.1.1 INTERVJUGUIDE FÖRSTUDIE 
 
”Intervjun är tänkt att vara av ett mer ostrukturerat slag. Målet är att kunna identifiera kritiska tillväxtnycklar för 

exjobbsföretaget (Kairos Future) i Kina.  Samtidigt kan behovsbilden för den potentiella kundbasen 

(svenska/västerländska företag i Shanghai) lättare identifieras. Det vore jättebra om du kan ta upp case utifrån din 

erfarenhet kring detta.  

I Shanghai/Kina: 

 Hur går etableringsprocessen till? 

 Skiljer sig arbetssättet i Kina sig jämfört med på västerländska marknader? Om ja, hur? 

 Är det någon del i process/informationsinhämtning som bör outsourcas i Kina? T ex en 

process som ej tillhört företagets kärnkompetens. 

 Har du tidigare tagit in hjälp från konsulter i Kina? Om ja, inom vad?  

 Ser du några problemområden i att starta och driva verksamhet som svenskt/västerländskt 

företag i Kina?  Om ja, vilka? 

 Vad anser du vara nycklarna för ett svenskt/västerländskt företag att lyckas sig på den 

kinesiska marknaden? 

 Övrigt.” 
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10.1.2 INTERVJUGUIDE HUVUDSTUDIE 
 

Kunder 

1. Får ni information om vad era kunder värderar?  

2. Försöker ni förstå kundens uttalade behov? Om ja, hur? 

3. Försöker ni förstå kundens mer latenta behov? Om ja, hur? 

4. Varifrån, vilka källor, får ni denna information ifrån? 

5. Analyserar ni denna information? Om ja, hur? 

6. Vilka verktyg/tjänster/processer använder ni för att samla och analysera denna information? 

7. Vilka faktorer är drivande i att skapa värde för era kunder? 

8. Är det någon information ni idag inte får in om kunder som ni skulle behöva? Om ja, vilken? 

 

a. Hur pass nöjd är du med era befintliga metoder för kundinformationsinhämtning? Välj från 

skala 0 till 100. 

b. Till vilken grad skulle du rekommendera era befintliga metoder för 

kundinformationsinhämtning till en vän? Välj från skala 0 till 100. 

c. Hur nära det ideala fallet anser du er kundinformationsinhämtning vara? Välj från skala 0 

till 100. 

 

Konkurrenter 

9. Vilka är era konkurrenter i Kina? 

10. Får ni någon annan information angående era konkurrenter? Om ja, vilken typ av information? 

11. Vilka källor använder ni för att få informationen? 

12. Analyserar ni denna information? Om ja, hur? 

13. Vilka verktyg/produkter/tjänster använder ni för att analysera (företag)? 

14. Är på något sätt bättre än era konkurrenter på att skapa kundvärde? Om ja, hur? 

15. Är det någon information angående era konkurrenter som ni inte har för tillfället, som ni skulle 

behöva ha? Om ja, vilken? 

 

a. Hur pass nöjd är du med era befintliga metoder för konkurrentinformationsinhämtning? 

Välj från skala 0 till 100. 

b. Till vilken grad skulle du rekommendera era befintliga metoder för  

konkurrentinformationsinhämtning till en vän? Välj från skala 0 till 100. 

c. Hur nära det ideala fallet anser du er konkurrentinformationsinhämtning vara? Välj från 

skala 0 till 100. 

 

Teknologi 

16. Får ni in information angående ny teknologi? Om ja, vad? 

17. Vilka källor får ni denna information från? 

18. Analyserar ni denna information? Om ja hur? 

19. Finns det någon teknologiinformation ni ej har men skulle behöva få? Om ja, vilken? 

 

a. Hur pass nöjd är du med era befintliga metoder för teknologiinformationsinhämtning? Välj 

från skala 0 till 100. 

b. Till vilken grad skulle du rekommendera era befintliga metoder för 

kundinformationsinhämtning till en vän? Välj från skala 0 till 100. 

c. Hur nära det ideala fallet anser du er teknologiinformationsinhämtning vara? Välj från skala 

0 till 100. 
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Affärsmöjligheter 

20. Får ni in information angående övriga typer av affärsmöjligheter? Om ja, vilken typ av information? 

21. Vilka källor använder ni för att få in denna information? 

22. Vilka verktyg/produkter/tjänster använder ni för detta? 

23. Analyserar ni datan? Om ja, hur? 

24. Finns det någon information angående affärsmöjligheter som ni idag ej har men skulle behöva få? 

Om ja, vilken? 

 

a. Hur pass nöjd är du med era befintliga metoder för informationsinhämtning av 

affärsmöjligheter? Välj från skala 0 till 100. 

b. Till vilken grad skulle du rekommendera era befintliga metoder för 

informationsinhämtning av affärsmöjligheter till en vän? Välj från skala 0 till 100. 

c. Hur nära det ideala fallet anser du er informationsinhämtning av affärsmöjligheter vara? 

Välj från skala 0 till 100. 

 

 


