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Förord 
 

 

Vi vill börja med att tacka VD Sverker Glemring och Cabeco AB samt dess 

projektgrupp, för möjligheten att genomföra vårt examensarbete hos dem. Vi vill 

också rikta uppmärksamhet på det stöd och engagemang som projektgruppen har 

givit oss. Projektet har varit mycket intressant och utvecklande för oss att studera, 

då vi har haft möjligheten att jämföra våra teorier med verkligheten. 

 

Vi vill också tacka Bengt Ramberg på Näringslivsrådet AB för kontakten med 

Glemring. Vidare vill vi tacka våra handledare vid HTU, Elisabeth Jansson och 

Nils – Gunnar Aronsson för hjälp och stöd i vårt arbete. Vi är också tacksamma 

att våra respondenter tog sig tid att reflektera på vårt undersökningsmaterial. Sist 

men inte minst tackar vi våra familjemedlemmar som har stöttat oss under 

arbetets gång.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vänersborg den 10 januari 2005 

 

Mattias Furbo, Michael Johansson 
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Sammanfattning 

 

Vår rapport bygger på en produkt som företaget Cabeco AB utvecklar. Det är en 

fyrhjulig eldriven redskapsbärare och det kommer att vara ett arbetsfordon. Den 

kommer att kunna utföra arbetsuppgifter såsom sopning, sandning, plogning, 

klippa gräs samt dra tunga saker. Grunden till denna produkt är en trehjulig 

eldriven moped som bland annat Posten i Sverige kör med. Cabeco AB vill 

undersöka möjligheten att nå ut till marknaden med sitt fyrhjuliga fordon. 

Företaget behövde hjälp med en marknadsundersökning som visar marknadens 

behov och de potentiella kunderna till denna produkt. 

 

Vidare inför nästa steg i utvecklingen av produkten, så behöver Cabeco AB hjälp 

med att utarbeta en affärsplan. Den kommer att ligga till grund vid starten av ett 

nytt företag och vid anskaffningen av riskkapital till bolaget. Affärsplanen ger 

företaget den viktiga strukturen som krävs för en lyckad produktlansering. 

 

Vi kommer i vårt arbete att använda och sammanställa valda delar av den 

befintliga kompetensen som finns i projektgruppen. Vidare kommer vi att 

använda de olika teorier som vi studerat under vår utbildning. Den 

marknadsundersökning och affärsplan som vi genomfört bidrar till den samlade 

bilden som är nödvändig inför lanseringen. I rapportens slutsatser och resultat 

kommer vi att analysera den information som samlats in. Vi kommer att 

segmentera marknaden och därigenom ge rekommendationer på intressanta och 

potentiella kunder. Denna information kommer att vara till grund för en strategi 

som Cabeco AB kan följa i sin lansering av den nya produkten och vid 

anskaffning av riskkapital. 
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Abstract 

 

Our report is based on a product that Cabeco AB is developing. It is a four-

wheeled tool carrier made for professional use. It will be able to perform tasks as 

sweeping, sanding, snow ploughing, lawn mowing and pulling heavy things. The 

foundation for this product is a three-wheel electric moped what is driven by the 

Swedish Post among others. Cabeco AB wants to investigate the possibilities to 

reach the market with this four-wheeled vehicle. The company needed assistance 

to do a market survey that shows the needs of the market and the potential 

customers for this product.  

 

Further on, in the next step of product development, Cabeco AB wants help with 

preparing a business plan. It will be the foundation when starting up a new 

company and obtaining venture capital for this company. The business plan gives 

the company the important structure that is needed for a successful product 

introduction.  

 

We will use and summarise chosen parts of the existing competence within the 

project group in our work. We will also use the different thesis included in our 

education. The market survey and business plan made in this project contribute to 

the over all picture that is necessary for the launch. In the conclusions and the 

result of the report we will analyse the gathered information. We will divide the 

market into segments and thus give recommendations on interesting and potential 

customers. This information will be the base for a strategy that Cabeco AB can 

follow in their introduction of this new product and in the obtaining of venture 

capital.  
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1 Introduktion 

 

I denna introduktion för vår kandidatatrapport i företagsekonomi på Högskolan 

Trollhättan/Uddevalla (HTU) beskriver författarna Mattias Furbo och Michael 

Johansson bakgrunden till den nya produkten som är en eldriven redskapsbärare1. 

Fortsättningsvis benämns denna produkt som Scott2. Till denna produkt kommer 

vi att göra en undersökning av marknaden och en affärsplan. Grunden till Scott 

kom från Douglas Grundevik. Han hade en tanke på att konstruera och utvecklade 

en trehjulig elmoped. Denna produkt såldes till bland annat posten. Senare 

presenterades idén för Omninova AB i Bengtsfors som skulle vidareutveckla och 

tillverka produkten. Dessa planer genomfördes aldrig på grund av att Omninova 

AB gick i konkurs 2001/2002. 

 

Men idén att vidareutveckla den trehjuliga elmopeden levde kvar hos Grundevik. 

I ett senare skede kom han i kontakt med Sverker Glemring som är VD på Cabeco 

AB i Vänersborg. Glemring hade sedan tidigare en idé att utveckla en liknande 

lösning som Grundevik. De såg därför möjligheter att vidareutveckla det till en 

produkt som kan komma att kommersialiseras3. När företagsledningen i ett första 

skede studerade olika produkter på marknaden, så såg de att det redan fanns 

liknande trehjuliga fordon. Grundevik och Glemring kunde då tänka sig att 

vidareutveckla sina idéer till ett eldrivet fyrhjuligt arbetsfordon.  

 

1.1  Företagspresentation 

 

Cabeco AB utvecklar och tillverkar diagnoskablar och ledningsnät, där är de 

marknadsledande inom sitt område. En strävan inom företaget är att produkter och 

produktionssätt förädlats kontinuerligt, tack vare en fingertoppskänsla hos 
                                                 
1 Eldriven redskapsbärare, dragstarkt elektriskt arbetsfordon 
2 Scott, Projektnamn på den eldrivna redskapsbäraren 
3 Vinstgivande affärsverksamhet 
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Cabecos tekniker, konstruktörer och montörer. Konstruktion och utveckling 

arbetar sida vid sida med monteringen. Det innebär att kunskapen sprids ut till alla 

led vilket leder till en garanti för kvalitet in i minsta detalj, se vidare i bilaga: 1. 

 

1.2  Bakgrund  

 

När vi i ett tidigt stadium planerade vårt examensarbete kom vi på tanken att 

genomföra en entreprenöriell marknadsföringsstudie. Det förankrades på skolan 

och vi fick klartecken att arbeta så. Vi sökte då något lämpligt projekt att studera 

som kunde innehålla dessa två vinklar. Vi tog kontakt med Bengt Ramberg som 

driver Näringslivsrådet AB i Vänersborg. Det visade sig att Ramberg kände till ett 

intressant projekt på Cabeco AB. De håller på att designa och utveckla produkten 

Scott. Deras mål är att det skall finnas en körklar prototyp av Scott under hösten 

2005. Cabeco AB behövde hjälp med att undersöka marknaden och att utveckla 

en affärsplan till Scott, för att undersöka om projektet är hållbart och vad 

marknaden tycker om denna nya produkt. Det tyckte vi lät mycket intressant. Då 

produkten är ny på marknaden så faller det under den entreprenöriella delen i 

rapporten. Vidare så är vår uppgift att undersöka vad marknaden får för intryck av 

produkten och det behov som den kan tillfredsställa. Detta ingår i 

marknadsföringsdelen. Då dessa två delar är viktiga i samband med en 

produktlansering bör de kombineras för att utveckla verksamheten. Ett företag 

som förenar entreprenörskap och marknadsföring till entreprenöriell– 

marknadsföring i sin utveckling ökar sina chanser att skapa nya affärsmöjligheter.  

 

Vidare kontaktade vi Cabeco AB och Glemring för att inleda en kontakt. Vid vårt 

första möte träffade vi Glemring tillsammans med Jan-Olov Karlsson som är 

anställd på Pernita AB i Trollhättan. Han arbetar som inspiratör och samordnare i 

projektet Scott. Vid mötet berättade de bakgrunden till projektet för den eldrivna 

dragaren som de vill utveckla. De förklarade vidare vilka framtidsvisioner som 

finns i projektet. Det lät mycket intressant och vi fick klartecken från företaget att 

börja utforma ett examensarbete.  
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Som en startpunkt inför nästa etapp i projektet kallades det till ett stormöte. På 

mötet närvarade personer som med sin specifika kunskap bidragit och kommer att 

bidra med ytterligare erfarenheter till projektet. En av dessa personer är Arne 

Holmström som har gjort grundkonstruktionen av Scott. Han har konstruerat den 

första körbara prototypen som nu finns på Cabeco AB. Vidare deltog Nina 

Augustsson som driver företaget Ninapa Industridesign i Trollhättan. Hon har 

utvecklat designen för Scott. Det arbetet ingick i hennes examensarbete vid 

universitetet i Umeå. Dessutom deltog Lars Ekman som äger företaget Lemek i 

Högsäter. Han kommer att vidareutveckla den första prototypen av Scott. HTU 

var representerade av tekniska institutionen i Trollhättan. De kommer att bidra 

med kompetens inom hållfasthetsberäkningar och dokumentation för karossen. 

 

1.3 Problemdiskussion  

 

För att undvika de vanligaste och kostsammaste misstagen i samband med 

produktlanseringen mot marknaden, kan ett företag ta hjälp av strukturen av en 

affärsplan för att tydliggöra en klar strategi för företaget. För att citera ett välkänt 

ordspråk, ”If you do not know where you are going, any road will take you there” 

(Carter 2000). 

 

Vi vill med hjälp av en marknadsundersökning se behovet av Scott på marknaden. 

Vidare kommer vi utarbeta en affärsplan för att se en tydligare struktur, ur 

producentens synvinkel. För att företaget redan på planeringsstadiet skall få en 

insyn i de risker och eventuella misslyckanden som det kan föra med sig. För att 

inte förlora dyrbar tid eller satsat kapital vid lansering av en ny produkt. Vi 

kommer nedan kortfattat beskriva de olika stegen som bör ingå i en affärsplan för 

att få en helhetsbild i projektet och vilka behov som produkten kan tillfredsställa 

(Anderson 1996).  
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Vid planeringen av en affärsplan så görs en noggrann genomgång av den tänkta 

marknaden och humankapitalet4 i form av olika människor som är involverade i 

projektet och som starkt bidrar till dess utveckling med sin kunskap. Innan en 

eventuell investeringsfas kan starta måste en ekonomisk planering göras för att få 

kontroll över intäkter och kostnader. Vidare måste en plan göras för produktens 

varumärke och en marknadsföringskampanj. Sedan måste teknologiska 

förutsättningar inventeras och planeras. All denna planering måste rymmas i en 

affärsplan och vidare bör företaget ta ställning till behovet av främmande kapital i 

form av venture capitals5. Dessa planer som företaget upprättar för att ha kapital 

till de löpande utgifterna och att kunna finansiera uppstartsfasen och ge grunden 

för en stabil tillväxtfas för produkten och företaget (Anderson 1996). 

 

För att utarbeta en detaljerad affärsplan då det handlar om en ny produkt, så är det 

ett mycket tidskrävande och omfattande arbete. Denna bör innehålla alla 

ovanstående komponenter. På grund av den korta tid som finns till förfogande för 

oss (tio veckor) att utarbeta en affärsplan, kan vi inte undersöka alla delar i detalj. 

I vår del av projekt Scott kommer vi att undersöka hur marknaden ställer sig till 

denna produkt och behovet av den. Vad vi idag vet saknas motsvarande 

produktlösning på marknaden, då det inte finns någon eldriven redskapsbärare 

som liknar Scott.  

 

När människor samarbetar i ett projekt så har alla olika ansvarsområden, beroende 

på den specifika kompetens som tillförs gruppen. Då vi kom in i ett senare skede 

av projektet så fanns det redan en stor kunskap inom vissa delar som vi kan 

komma att ha hjälp av. Det finns en framtagen designad prototyp som 

vidareutvecklas hos Augustsson på Ninapa. Vidare ansvarar Ekman på Lemek för 

den teknologiska utvecklingen av grundkonstruktionen. I projektet finns också en 

utvecklad plan för hur venture capitals kommer att anskaffas. Det leder till att det 

redan finns en bra utarbetad struktur för det kommande finansieringsbehovet. 

 
                                                 
4 Humankapital, mänskligt kunnande 
5 Venture Capital, Riskkapital 
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Då vi fick vetskap om det intressanta projektet via Ramberg, så kände vi att det 

finns en stor möjlighet att vi i framtiden kan se denna produktlösning på 

marknaden. Det ger oss möjligheten att undersöka de ekonomiska teorier vi har 

studerat vid HTU och hur dessa fungerar i verkligheten. För att projekt Scott skall 

få så bra förutsättningar som möjligt. Vi anser att det är viktigt med en 

marknadsundersökning som kartlägger kundernas behov då deras åsikter är 

viktiga för projektet. Vi kommer att koncentrera vår studie till vad de potentiella 

kunderna har för behov av Scott och i vilka branscher de är verksamma. Vidare 

kommer vi att undersöka vilka konkurrenter som finns. Den insamlade 

informationen leder fram till en SWOT – analys.  

 

Vi ser fördelarna med denna analysmetod eftersom dessa delar tillsammans 

skapar ett helhetsperspektiv vilket påvisar viktiga detaljer, dit arbetskraften skall 

koncentreras i uppstartsfasen. I vår studie kommer vi att koncentrera oss på den 

svenska marknaden, på grund av att varje land har sina speciella lagar. Det gör att 

vi inte kan dra några generella slutsatser om den internationella marknaden. 

Därför behövs en mera ingående marknadsundersökning av varje enskilt land som 

företaget vill etablera sig i. Denna analys hjälper oss att se produktens styrkor, 

svagheter, möjligheter och eventuella hot. Vi kan med hjälp av denna analys se 

möjliga synergieffekter6, för att kunna hjälpa till med förslag till ett 

konkurrenskraftigt varumärke. Vi avgränsar oss från det då projektgruppen har 

kontakt med en reklambyrå som kommer att utarbeta ett varumärke till Scott. 

 

Ytterligare effekter från SWOT – analysen är att det tydligare kommer att framgå, 

vilka potentiella kunder och marknader som är intressanta att bearbeta med Scott. 

Det kommer att hjälpa Cabeco AB att strukturera sina marknadsaktiviteter på ett 

effektivt sätt. Målet med vår rapport är att ta fram en så effektiv affärsplan att 

Cabeco AB skall få ett beslutsunderlag. Denna kan vara en grund om Scott 

kommersialiseras i framtiden. Genom vår marknadsundersökning kommer vi att 

kunna ge exempel på intressanta marknadskanaler inför Scotts lansering. Vilka 

produktstrategier och eventuella reklamkampanjer som kan ge en struktur.  
                                                 
6 Synergieffekt, samordningsfördelar 
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1.3.1 Problemformulering 

 

I vår problemformulering ställer vi frågor för att undersöka om det finns en 

möjlighet att lansera Scott eller om ett behov av den saknas på marknaden. Vi 

utgår från följande frågeställningar: 

 Finns det ett behov av en eldriven redskapsbärare? 

 I så fall vilket behov finns av denna produkt på marknaden? 

 Vem har detta behov och hur skall företaget nå ut till dessa? 

 Vilken affärsplanstruktur är lämplig vid start av ett nytt företag?  

Dessa frågor vill vi kunna besvara genom att göra en marknadsundersökning och 

utarbeta en affärsplan till Scott AB. Denna plan måste ge produkten den 

nödvändiga struktur som behövs inför lanseringen. 

 

1.3.2 Entreprenörskap och affärsutveckling 

 

När människor i vardagsspråk talar om en entreprenör, så finns det flera olika 

betydelser med ordet. Till exempel en person som åtar sig olika arbetsuppgifter på 

entreprenad. För att undvika missförstånd så menar vi en företagsam person som 

skapar nytt användarvärde7. En entreprenör agerar ofta inom affärsvärlden med att 

skapa nya varor och/eller tjänster, exempelvis råvarukällor, distributionsvägar 

eller organisationer av affärsverksamheter (Bjerke 1989). 

 

För att förklara entreprenörens roll i denna rapport så hänvisar vi till Bjerke 

(1989) som i Att Skapa Nya Affärer skriver om det faktum, att en uppfinning eller 

en innovativ person kan vara startpunkten för entreprenörens arbete. Bjerke 

konstaterar att entreprenörskap inte är detsamma som att uppfinna. Han ser 

entreprenörskap mera som ett sätt att använda sig av de möjligheter som 

uppfinningen för med sig och använder det i en affärsverksamhet. Entreprenören 
                                                 
7 Användarvärde, att skapa värde för någon  
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bildar olika nätverk vilket bygger på ett ömsesidigt beroende. Denne hittar 

förbisedda möjligheter och förverkligar dessa genom att vara mest aktiv och 

åstadkomma något nytt. Som affärsutvecklare skapar entreprenören ett 

ekonomiskt mervärde genom den innovation som denne fått kännedom om 

(Bjerke 1989).  

 

Bjerke (1989) anser att för en lyckad produktlansering krävs både en innovatör 

och en entreprenör, det är troligtvis inte samma person. Det spelar ingen roll hur 

briljant idén än är, någon måste ta till sig uppgiften att lotsa den igenom 

företagandets besvärligheter, förbi konventioner och traditioner, närmare mot att 

realiseras. Han säger vidare att entreprenörskap inte kräver någon särskild 

personlighet utan det är två procent inspiration och i övrigt hårt arbete med 

kunskaper om grundläggande företagsekonomi. Han menar att det behövs flera 

olika personer i ett projekt, som har olika roller. Det som krävs för att ett projekt 

skall bli lyckosamt är först en person som har en idé som kan kommersialiseras 

eller en uppfinnare i dess vida mening. Det behövs också en entreprenör som kan 

fungera som en pådrivare med sin kraft för de andra personerna i projektet. 

Ytterligare en personlighet behövs i form av en skyddande hand, förslagsvis är det 

en äldre person som med sin ålder och erfarenhet stödjer projektet. Vid den 

tekniska utvecklingen så behövs en tekniskt ansvarig en så kallad ”grindvakt”. 

Denna person har den övergripande tekniska informationen. 

 

Att starta en mindre affärsrörelse är ofta förknippat med både osäkerhet i termer 

av vinst, framgångar, misslyckande, överlevnad, brist på kunskap och förståelse. 

Det är något som det har skrivits mycket lite om enligt Carter (2000), sett ur ett 

entreprenöriellt perspektiv. Den tidiga fasen med tanke, idé, uppkomst och 

utveckling av nya initiativ är inte vetenskapligt förankrat. Beroende på bristen av 

kunskap och de olika försöken att dokumentera den inledande fasen av 

entreprenörskap, har det ämnet betraktats med stor varsamhet och försiktighet. 

Hur som helst är kunskapen otillräcklig och knapp, men den är användbar ändå 

genom att göra teorier kring och i samband med bra strategier (Carter 2000).  
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I det inledande planeringsarbetet inför en företagsstart kommer ett flertal olika 

kombinationer av faktorer att bli viktiga för att nå en eventuell framgång i nya 

affärer. En av de viktigaste är undersökning, för att få tag i information som 

underbygger en bra strategi och att hjälpa till med finansieringen. Förberedelserna 

bör också innehålla en kompetent ledning med bra förkunskaper. Den rätta 

”mixen” av kunskap är viktig på grund av den samlade kunskap som ett team har, 

jämfört med den individuella entreprenören. Planeringen är ofta sedd som en 

avgörande del för en överlevnad i ett nytt mindre företag. En affärsplan är viktig 

för entreprenören och genom planering så ökar möjligheterna till en framgångsrik 

lansering. När företaget väljer sin målgrupp, det vill säga det rätta ”slagfältet” 

som passar de egna kunskaperna. Arbetet blir mera resultatorienterat, vilket 

resultatet annars inte blir, det leder till ett ”smartare” arbete (Carter 2000). 

 

För att arbetet skall bli mer resultatorienterat så är det som Mc Crimmon (1995) 

påstår, att det är företagets roll att skapa en entreprenöriell kultur. I ett företag där 

en enda person tar initiativ, kommer på nya idéer och etablerar strikta procedurer. 

För att bara dennes idéer skall genomföras. Där kan inte de andra arbetarna få 

möjlighet att vara kreativa, tänka fritt och vara med i utvecklingsprocessen. 

Därför är det viktigt att företag har en kultur som främjar initiativtagandet och ger 

möjlighet för alla att tänka fritt och även prova sina nya idéer. 

 

1.3.3 Marknadsföring 

 

Alla personer i ett företag som arbetar mot marknaden och alla möjligheter med 

detta arbete. Exempelvis de som finns på en marknadsavdelning och utgör dess 

marknadsfunktion. Det finns två synvinklar av marknadsföring, den ena är 

innebörden av begreppet och den andra sett som en styrd process för att främja 

utbytet gentemot marknaden. När det gäller den moderna marknadsföringen är 

utgångspunkten att kunden är i centrum (Kotler 2001).  
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De företag som är inställda på att identifiera och tillfredställa de olika behoven, 

som är föränderliga hos de existerande och potentiella kunderna. Ett 

marknadsorienterat företag fokuserar på sitt kundtänkande och låter det 

genomsyra hela organisationen (Kotler 2001). 

 

Företaget erbjuder en produkt till marknaden som består av faktiska och 

potentiella kunder. Det finns ett fysiskt gap mellan produkten och det att den når 

ut på marknaden. På grund av avståndet som är mellan köparen och företagets 

lager. Vidare finns det mentala gapet som innebär att köpare inte känner till allt 

om ett erbjudande, eller förstått att de kan ha ett behov av en viss produktlösning. 

Det finns också en möjlighet att erbjudandet inte passar alla kunder. Det kan bero 

på att företaget saknar kunskap om kundernas behov och önskemål. Vidare är 

gapet av ekonomisk karaktär, då vissa kunder inte har råd att köpa produkten. Det 

fysiska gapet kan underlättas genom att företaget lägger till ett led mellan 

producent och konsument via olika distributionskanaler. För att denna skall bli så 

effektivt som möjligt krävs en utvecklad fysisk hantering av produkterna 

bestående av lagring och transporter (Kotler 2001). 

 

Det mentala gapet kan övervinnas genom att företaget skaffar olika kunskaper om 

marknaden, samt utformar erbjudanden efter marknadens behov och önskemål. 

Vidare måste marknaden påverkas med olika former av kommunikation som 

exempelvis reklam och personlig försäljning samt riktad marknadsföring direkt 

mot kunden. När det gäller det ekonomiska gapet och hur det kan minskas är det 

viktigt att företaget arbetar med en anpassad prissättning för olika kunder. Vidare 

att företaget hjälper till med finansiering av köpet samt med den 

marknadskommunikation som gör att köparna värderar produkten så högt att de 

blir beredda att betala ett högre pris än de annars skulle göra (Kotler 2001). 

 

Kotler (2001) menar att marknadsföring ses som en styrd process. Denna 

innehåller analys, planering, genomförande och uppföljning som i sin tur 

genererar en marknadsplan som kan innehålla följande fem steg. Det första steget 
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är en situationsanalys som innehåller en analysering av det egna företagets 

resurser. Vidare marknadsföring, affärsmiljö och externa intressenter med 

bakgrund från såväl nuläge som för framtid. När studier görs av det andra steget 

som innefattar marknadsföringsmål. Som skall uppnås via marknadsföring när det 

gäller försäljningsvolymer, marknadsandelar, täckningsbidrag och ett förändrat 

kundbeteende (Kotler 2001). 

 

Det tredje steget är marknadsföringsstrategier som utgör riktlinjerna för att nå till 

de mål företaget satt upp. Dessa omfattar bland annat val av olika 

marknadssegment, vilka omfattar de kundgrupper som företaget tänkt arbeta 

emot. Hur skall erbjudandet profileras mot de utvalda segmenten och vad skall det 

finnas för agerande gentemot konkurrenter samt affärspartners. Hur skall 

marknadsmixen med de fyra P:na som konkurrensmedel hanteras på mest 

effektiva sättet. Det fjärde steget i marknadsplanen som används är 

marknadsföringsaktiviteter vilka är detaljerade och konkreta handlingsprogram 

som utformas för ett eller ett par år i taget. Vidare det femte steget som innehåller 

genomförandefasen som sammanställer önskade resurser att planera och 

organisera verksamheten med, för att en lämplig strategi och aktiviteter utifrån 

denna kan genomföras. Det sista steget innehåller en uppföljning som görs 

kontinuerligt under och efter genomförandet, för att få reda på om det verkliga 

resultatet överensstämmer med uppsatta målet. För att vidta nödvändiga åtgärder 

som kan leda till förbättringar vid framtida planering (Kotler 2001). 

 

1.3.4 Entreprenöriell marknadsföring 

 

Lodish (2001) menar att positionering och segmentering är kärnan av vad som får 

entreprenörens initiativ att fungera eller inte. Nyckelfrågor är, vad för 

produktlösning erbjuder företaget kunden och till vilka säljs den? Dessa frågor 

måste först besvaras innan entreprenören kan planera för en framgångsrik taktik 

och strategi. Kreativa entreprenörer tycks finna nya annorlunda vägar att få 

kunderna till att föredra den egna produkten framför konkurrenternas. Olika 
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fördelar som denne kan använda sig av är exempelvis ny teknologi eller 

patentfördelar. Vidare är design ett viktigt konkurrensmedel som entreprenören 

kan använda sig av. Företaget kan som konkurrensmedel använda sig av en bra 

service mot sina kunder, vilket gör dem mer lojala och köptrogna (Lodish 2001). 

 

En duktig entreprenör kan använda sig av målsegmentering som en 

huvudanledning till att våga starta en affärsrörelse. Dennes arbete är att fastställa 

de viktigaste skillnaderna i de egna och i konkurrenternas produkter som används 

i skapandet av en marknadsmix. Det är viktigt att entreprenören inser att jobbet 

inte är gjort förrän kunden verkligen förstår skillnaden mellan den egna produkten 

och konkurrenternas. För att företaget skall kunna behålla sitt övertag mot 

konkurrenterna. Positionerings och segmenteringsbeslut är till för den offentliga 

fasen (uppstartsfasen), för entreprenöriella företag är det viktigaste strategiska 

valet att få en sammanflätad positionering som stärker företaget och behåller de 

egna konkurrensfördelarna (Lodish 2001). 

 

Att ett företag testar sitt koncept är viktigt för att få den tänkta målgruppens 

reaktioner på företagets produkt/produkter. Det viktigaste är inte hur eller vem 

som skall testas utan det viktiga är att det blir gjort, så att entreprenören får 

direkta reaktioner från den tänkta målgruppen. Det görs för att öka oddsen att 

lyckas i framtiden. Att välja rätt pris på produkten med hjälp av en 

kostnadsbaserad eller en konkurrensbaserad strategi kan vara direkt fel. Ett mera 

intressant sätt är att i prissättningen försöka maximera entreprenörens vinst, över 

den tänkta planeringstiden med hjälp av marknadsmixen (Lodish 2001).  

 

När det gäller entreprenöriellt ledarskap så vill vi citera ett ordspråk i Lodish 

(2001, s. 77) ”On the Internet, no one knows you’re a dog, says a famous New 

Yorker cartoon showing a dog at a keyboard”. Ingen vet att företaget existerar om 

inte entreprenören tar steget att använda den förvärvade förmånen av sin 

iakttagelse och brukar den i sitt ledarskap. Det är en sanning även för såkallade 

”icke Internetföretag” också. Det perspektivet av ledarskapet kommer inte bara 
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hjälpa vid försäljning av produkter eller service, det kommer också att höja 

vinsten för entreprenören i sin satsning. Entreprenören som tillför distributions 

kanaler den uppmärksamhet och de resurser som behövs. Det kreativa 

experimenterandet med olika möjligheter för olika tidsperioder. Sammanställs och 

beslut tas om det gäller exklusiv, selektiv eller intensiv distribution. Vidare kan 

det vara stora skillnader i hur entreprenörens erbjudanden uppfattas av kunderna. 

Det kan göra stor skillnad på avkastningen för företaget. Att vid slutkonsumenten 

pröva sitt koncept och erbjudande med typiska kunder är ett kostnadseffektivt sätt 

att göra ett verklighetstest med alla förutsättningar (Lodish 2001).  

 

Ett sätt att försöka skapa en framgångsrik affärsstart är att använda sig av en 

kraftfull uppstartsfas och genom den minska kostnaderna för att nå ut till 

företagets kunder och få en snabb acceptans av marknaden. Det är viktigt för 

företaget att välja kunder och få i gång en positiv diskussion på marknaden. Varje 

dag kommer någon kreativ entreprenör på nya smarta metoder för att få sin 

produkt positionerad till sin målgrupp. En entreprenörs arbete är att komma på ett 

antal olika metoder att nå ut till den rätta målgruppen och undersöka deras 

potential med tanke på kostnader och välja ut de strategier som ger högst 

avkastning. Entreprenören måste ha i minnet att all promotion måste vara 

konsekvent med företagets produktpositionering och dess målgrupp 

(Lodish 2001).  

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med vår rapport är att göra en affärsplan åt Scott AB. Den kommer att ge 

en struktur för företaget och vara till grund vid kommande beslut om 

kapitalanskaffning för vidareutvecklingen av Scott. Vidare kommer det att 

genomföras en marknadsundersökning där vi studerar var de potentiella kunderna 

finns och deras behov av produkten. 
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2 Metod 

 

I metodavsnittet avser vi att redogöra för vilket vetenskapligt synsätt och vilken 

metod som kommer att utarbetas utifrån vår studie. Vi kommer också att beskriva 

olika alternativa metoder vid upprättandet av en vetenskaplig undersökning. 

Därefter kommer vi att beskriva det tillvägagångssätt som kommer att användas i 

rapporten. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

 

Det finns i det vetenskapliga synsättet två huvudinriktningar, positivismen och 

hermeneutiken. Vi kommer att beskriva de två olika delarna samt välja vilken av 

dem som vi kommer att tillämpa.  

 

Positivism utgår från en absolut kunskap som ideal, det vill säga en säker 

kunskap. Enligt det positivistiska synsättet har vi endast två källor till kunskap. 

Den ena är det vi kan registrera med våra fem sinnen och den andra det vi kan 

resonera oss fram till med logik och förnuft. I det positivistiska synsättet finns det 

tre sätt att dra slutsatser: genom induktion, deduktion eller en kombination av 

båda (alltså det som kallas den hypotetiskt -deduktiva metoden). Att dra slutsatser 

med hjälp av det induktiva sättet grundas på empiriska data. Svagheten med 

metoden är att det sällan byggs på samtliga observationer och ibland kan undantag 

uppstå. Deduktion innebär att göra en logisk, tankemässig slutsats. Den 

hypotetiskt - deduktiva metoden formulerar hypoteser som är påståenden och 

genom en deduktiv slutledning dras en slutsats som kan utsättas för en empirisk 

prövning. Denna metod förenar empiri och logik. Positivism har fått kritik för att 

den betonar strikta regler på bekostnad av det kreativa upptäckandet (Patel 1987). 
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Hermeneutik kan översättas som en tolkningslära, det innebär att en 

hermeneutiker söker en helhetsförståelse. Det vill säga en tolkning av tankar, 

motiv, mål och handlingar. ”En hermeneutisk vetenskapsinriktning utgår från att 

det finns en intentionalitet i människors livsyttringar, det vill säga motiv som 

realiseras i handlingar, språk och gester”. I hermeneutisk forskning betonas vikten 

av att se helheten. Den hermeneutiska forskningen är subjektiv och forskaren 

använder sina värderingar, livserfarenheter och den kunskap denne har till sin 

egen förförståelse. Den hermeneutiska teorin bygger på att försöka utveckla ett 

synsätt med subjektiva tolkningar (Patel 1987). 

 

Det hermeneutiska synsättet baseras på att genom inlevelse i människors 

föreställningsvärld och förhållanden söka tolka olika uttryck för tankar, motiv, 

mål, strävanden och handlingar alltså studera ett fenomen. Begrepp som 

förståelse, innebörd, intention och tolkning är centrala begrepp inom 

hermeneutiken. Genom tolkning av människors uttalanden erhålls en inblick i och 

en förståelse för olika förhållanden (Patel 1987). 

 

Den kvalitativa metoden innebär en ringa grad av formalisering då metoden har 

primärt ett förstående syfte. Vi är inte inriktade på om informationen har generell 

giltighet. Det centrala blir istället att vi genom olika sätt att samla in 

informationen dels kan få en djupare förståelse av det problem komplex vi 

studerar, dels kan det beskriva helheten av sammanhanget som det inryms i. 

Metoden kännetecknas av närhet till den källa vi hämtar vår information från. 

Däremot är en kvantitativ studie mer formaliserad, strukturerad och metoden är i 

långt större utsträckning präglad av kontroll från forskarens sida. Den definierar 

vilka förhållanden som är av särskilt intresse utifrån den frågeställning som väljs. 

Metoden avgör också vilka svar som är tänkbara. Upplägg och planering 

kännetecknas av selektivitet och avstånd i förhållande till informationskällan. Det 

är nödvändigt för att genomföra formaliserade analyser, göra jämförelser och 

pröva om de resultat som redovisas gäller alla de enheter vi önskar uttala oss om. 

Statistiska mätmetoder spelar en central roll i analysen av kvantitativ information 

(Holme 1997). 
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2.2 Vårt metodval  

 

I vårt fall är den kvalitativa metoden att föredra, då vi kommer att undersöka 

människors subjektiva uppfattning av en ny produkt på marknaden. Det är viktigt 

att samla in fakta direkt från potentiella kunder. För att se helheten eftersom det är 

på denna vi kommer att bygga vår analys och slutsats. I sin tur leder det till att vår 

studie kommer att utföras med den kvalitativt inriktade metoden som har sitt 

ursprung i det hermeneutiska synsättet. Denna metod utgår från att det finns en 

ändamålsenlighet i människors handlanden och att det går att sätta in i ett djupare 

sammanhang.  

 

2.3 Tillvägagångssätt 

 

När vi kom i kontakt med Cabeco AB, så fick vi reda på att det inte fanns någon 

teoretisk dokumentation om Scott. Vi valde att sammanställa teorier och utarbeta 

en struktur som företaget kan följa i det fortsatta utvecklings- och 

lanseringsarbetet. Vi utgår från de förkunskaper vi besitter, exempelvis de olika 

teorier vi har studerat för att utarbeta en affärsplan. Vi såg också en fördel i att 

kunna vara på Cabeco AB och utföra vårt arbete, när det fanns möjlighet till det. 

 

Vi har i samarbete med Augustsson på Ninapa sammanställt ett informationsblad 

som visar bilder och teknisk data på Scott (Bilaga: 2). Denna information är tänkt 

att skickas till cirka tio respondenter via mail före intervjuerna. En kontakt tas via 

telefon och vi frågar om de vill delta i vår marknadsundersökning. Dessa 

respondenter har slumpmässigt valts ut med viss hjälp av projektgruppen. För att 

finna en lämplig inriktning att arbeta mot potentiella kunder och olika 

verksamhetsområden. Respondenterna kommer att djupintervjuas via telefon med 

stöd av en frågemall som vi utarbetat (Bilaga: 3) och denna följer vi i samband 

med intervjuerna.  
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Efter undersökningen kommer vi att söka en förståelse för och en beskrivning av 

den tänkta målgruppen. Det lyfts fram i ett vidare sammanhang med en tydligare 

och klarare struktur. Därefter kommer vi att dra de slutsatser som är möjliga 

utifrån insamlat material och ge rekommendationer till projektet. 

 

3 Teoretisk referensram 

 

I teoriavsnittet avser vi att redogöra för de olika teorier som kommer att vara till 

grund när vi utarbetar en marknads och affärsplan till Scott. Några exempel på 

teorier är intressentmodellen som beskriver vilket ömsesidigt beroende som finns 

mellan ett företag och dess intressenter. Vidare PLC – kurvan som på ett tydligt 

sätt beskriver en produkts olika utvecklingsfaser. Urvalet av företagets målgrupp 

på marknaden kan tydliggöras med hjälp av STP modellen. Till denna kan också 

”fyra p” modellen kopplas och de ger tillsammans en bild av den integrerade 

marknadsprocessen. Dessa modeller kommer vi att redogöra för i detalj under 

detta avsnitt. 

 

3.1 Affärsplansteorier 

 

Affärsplanen är i grunden en vägbeskrivning som visar hur företaget skall komma 

till den tänkta destinationen. Den visar vägen från utgångspunkten till det tänkta 

målet. Det vill säga från den grundläggande affärsidén till en blomstrande och 

framgångsrik verksamhet. Den ger en klar uppfattning om de problem som ligger 

i framtiden och visar på alternativa vägar runt dessa. Människor betraktar ofta 

arbetet med affärsplanen som ett ”grovgöra”. Det innebär i själva verket en 

möjlighet. Medan affärsplanen skrivs har företagaren chansen att lära sig sin 

bransch och marknad, för att kontrollera affärerna och skapa en konkurrenskraftig 

profil (Arnander 2000). 
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Uppfattningarna varierar om hur den ideala affärsplanen bör vara utformad och 

vilket innehåll den kan ha. Från en stor mängd olika strukturer har det vuxit fram 

en grundmodell, i form av olika dispositioner över affärsplaner i olika typer av 

branscher och företag. Dessa dispositioner utgör kravspecifikationer för innehållet 

i en bra affärsplan (Arnander 2000). 

 

Arnander (2000) talar om en rätt utförd process, att utforma en affärsplan är 

grunden till en kunskaps och ett måldokument. Arbetet enar alla i företaget till en 

gemensam syn på dess visioner, verksamhetsmål och olika planer. Det blir ett bra 

sätt att leda företaget på pappret. 

 

Varför behövs en affärsplan och vem behöver information från den? Arbetet med 

en affärsplan är det viktiga för den verksamhet som företaget planerar att starta. 

Det är först efter arbetet har startat som det finns ett vettigt beslutunderlag för att 

inleda en affärsrörelse eller inte. Det är inte bara företagaren själv som får 

information utan dess nära samarbetspartners också (JOBS 2003). 

 

Ett företag kan inte agera helt ensamt, utan de är beroende av andra människor 

och företag för att kunna producera sina varor och sälja dem. Företagets 

samarbetspartners och intressenter beskrivs i intressentmodellen. Den avser alla 

de individer, grupper och organisationer som i något avseende har en 

utbytesrelation med företaget. Det leder till att företaget och dess intressenter är 

beroende av varandra. Företaget är beroende av att de är villiga att medverka i 

företagets verksamhet. Intressenterna är i sin tur beroende av företaget, för att få 

sina behov tillfredsställda. Ett företags intressenter kan klassificeras i olika 

grupper exempelvis: ägarna, intresseorganisationer, de anställda och deras 

organisationer, kunder, leverantörer, långivare, staten, kommun och 

opinionsbildande grupper (Bruzelius 2000). 
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Bruzelius (2000) talar om att denna modell kan kritiseras för att vara statisk i sitt 

utförande, men vi tycker att den på ett enkelt sätt visar hur olika människor och 

organisationer är beroende av information från ett företag. Kommunikationen kan 

bli otydlig och komplicerad mellan företaget och dess olika intressenter om den 

inte utformas för företagets alla intressenter. 

 

Enligt JOBS (2003) behövs en affärsplan för att finansiärer och banker skall 

kunna bedöma den risk de tar när de investerar i den tänkta verksamheten. För 

företaget är det viktigt att kunna bedöma det egna bolagets styrkor och svagheter, 

som också eventuellt behöver åtgärdas. Vidare behövs affärsplanen för att visa 

medarbetare och samarbetspartners hur intressant och lönsamt projektet är. Den är 

en bra och viktig grund för företaget att stå på vid diskussioner och förhandlingar 

med tänkta kunder och leverantörer. 

 

Vi kommer i vår rapport att utarbeta en affärsplansstruktur som är tänkt att 

besvara de frågor som ställs i samband med lanseringen av Scott. Denna struktur 

kan som vi ser det hjälpa andra företag i samma beslutsituation, att bearbeta sin 

affärsplan till en färdig strategi inför produktlanseringen. Denna struktur skall ge 

nödvändig information till berörda intressenter. I vårt arbete kommer vi att 

försöka skapa en struktur som på ett pedagogiskt sätt beskriver den tänkta 

affärsverksamheten och dess mål. 

 

Företaget och 
dess ledning 

Stat och  
kommun 

Intresseorganisationer Ägare 

Anställda och  
deras organisationer 

Kunder 
Opinionsbildande
grupper 

Leverantörer 

Långivare 

(Bruzelius 2000, s.74) 
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3.2 Affärsplan 

 

I affärsplansavsnittet redogörs för företagets bolagsform om det är franchising 

eller partnerskap. Vidare beskrivs egen fakta som är registrerade och som behöver 

registreras till olika intressenter och myndigheter. 

 

3.2.1 Affärsfakta 

 

Här redogörs för företagets namn, adress, telefon och faxnummer. Vidare bör det 

också framgå vilken e-postadress och vilken internetadress som företaget har. 

Kontaktperson på företaget kommer också att presenteras (Anderson 1996). 

 

3.2.2 Affärsställning, status 

 

För att se vilken ställning företaget har så undersöks om det är ett enmansföretag 

eller om det handlar om ett partnerskap. Vidare så studeras om det finns någon 

typ av begränsning i affärsrörelsen. Det är viktigt att ha en överblick när det 

handlar om en nystart av företaget eller när det handlar om en redan existerande 

affärsrörelse. Det finns ytterligare en möjlig väg att gå och det är via franchising. I 

ett startskede för ett företag så är kontakter med andra företagare och olika 

nätverk med dessa viktigt. I planeringen så måste viktiga datum dokumenteras, 

speciellt företagets startdatum (Anderson 1996). 

 

3.3 Syftet med affärerna 

 

I avsnittet meningen med affärer avser vi att redogöra för vilken ledning företaget 

kommer att behöva och hur ägarstrukturen ser ut. Vi kommer också att beskriva 

behovet av nyckelpersonal, olika målsättningar och behovet av extern erfarenhet. 
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3.3.1 Affärsstruktur 

 

För att kunna klargöra en tydlig struktur i affärsrörelsen så utarbetas en plan för 

företagets ledning. Vidare beskrivs vilken specifik kompetens som är önskvärd på 

dessa personer. Det gäller speciellt styrelsens sammansättning och den 

verkställande direktör som utses att leda arbetet. Vidare väljer denne vem som 

kommer att få de högre chefspositionerna i företaget och hur strukturen i 

organisationen kommer att planeras (Anderson 1996). 

 

3.3.2 Investerare eller aktieägare 

 

I Sverige finns det ett flertal olika företags former. Dessa kan användas beroende 

på vilken omfattning och risk det tänkta företaget kommer att ha 

(Thomasson 2000). 

 

Enskild firma är inte en juridisk person utan denna är en självständig rättslig 

enhet med egna tillgångar och skulder. Den kan således inte äga tillgångar, ikläda 

sig skulder eller ställas inför rätta. Företaget är inte skilt från ägaren utan denna 

person ansvarar med hela sin förmögenhet för företagets förpliktelser gentemot 

borgenärerna (Thomasson 2000). 

 

Handelsbolag är två eller flera ägare som slutit avtal om att i ett bolag driva en 

rörelse. Ett handelsbolag är en juridisk person men i likhet med den enskilda 

firman är delägarna personligt ansvariga för bolagets alla förpliktelser. Det sker 

solidariskt ägarna emellan, det vill säga: ”en för alla, alla för en” 

(Thomasson 2000). 
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I ett aktiebolag är det personliga ansvaret begränsat. Det ger bolaget en möjlighet 

att vända sig till en bredare målgrupp för att skaffa kapital och de kan i gengäld få 

delägarskap i bolaget med hjälp av aktier. Aktiebolaget behöver ett eget kapital 

som satsas av ägarna på 100 000 kronor (publikt bolag 500 000 kronor). Ett 

aktiebolag är en självständig juridisk person som bland annat är ansvarig för 

statlig inkomstbeskattning. Delägarna har inget personligt ansvar för bolagets 

förpliktelser utan de ansvarar endast med det egna satsade kapitalet. Företaget 

anordnar en bolagsstämma för aktieägarna. Denna stämma är en beslutande 

instans, där beslutas om olika styrelsemedlemmar och val av revisor till bolaget. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av det och utser en 

verkställande direktör. Denne ansvarar för det löpande arbetet enligt styrelsens 

riktlinjer och anvisningar (Thomasson 2000). 

 

Vem kommer att satsa det riskkapital som behövs för att driva rörelsen? Vidare 

behövs en plan utarbetad för aktiebolag. Den bör visa hur många aktier varje 

aktieägare kommer att ha i sin ägo samt hur de kommer att fördelas vid ett 

partnerskap. I planen framgår det vem som är huvudaktieägare i bolaget och 

vilken rösträtt varje aktie kommer att ha (Anderson 1996). 

 

3.3.3 Extern kompetens 

 

Vilka arrangemang är gjorda för att ta kontakt med konsulter eller olika externa 

professionella rådgivare såsom en advokat, auktoriserad revisor eller en rådgivare 

från någon bank? Finns det något behov av en extra sjukförsäkring eller någon 

övrig kontorsservice (Anderson 1996). 
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3.3.4 Organisation och Personal 

 

Vi människor föds in i organisationssamhället och tillbringar en stor del av vår 

uppväxttid i olika organisationer. Det kan exempelvis vara dagis, skolor och 

föreningar. Själva idén med olika organisationer och organiserat handlande är att 

mål kan uppnås effektivare genom ett samarbete, än om samma individer gör 

ansträngningarna individuellt. Slagkraften och effektiviteten hos förenade 

människor kan bli betydligt större än summan av samma personers individuella 

ansträngningar (Bruzelius 2000). 

 

En definition på organisationsbegreppet är ett antal individer som utför olika 

arbetsuppgifter på ett samordnat sätt för att uppnå vissa mål. En formell 

organisation kännetecknas av olika faktorer såsom arbetsfördelning och 

specialisering. För att nå det krävs samordning och styrning i organisationen som 

görs av ledningen i företaget, vilket leder till att uppsatta mål nås 

(Bruzelius 2000). 

 

Arbetsfördelning och specialisering karakteriseras av ett samarbete mellan 

människor som på ett medvetet och avsiktligt sätt är inriktade mot ett eller flera 

mål. För att samarbetet skall bli effektivt, krävs det i de flesta fall en 

arbetsfördelning och specialisering. Styrning handlar sålunda om att målinrikta 

och samordna verksamheten och därigenom nå en hög effektivitet. En välstyrd 

organisation är därför effektivt målinriktad och samordnad (Bruzelius 2000). 

 

 

 

 

 

 

Oorganiserad 
organisation 

 Målinriktad 
organisation 

Målinriktad och 
samordnad organisation 

Mål och samordning (Bruzelius 2000, s.16) 
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Företagets behov av personal måste kartläggas och beskriv deras funktioner där. 

Det bör i meritförteckningen framgå vilka kunskaper varje medarbetare bör ha. 

Exempelvis så behöver det framgå vilka kvalifikationer, affärskunskaper och 

vilken åldersfördelning som är lämplig. Det bör också i planen framgå hur varje 

medarbetares kunskap överensstämmer med företagets behov och vilken personal 

de kan tänka sig behöva under den period som affärsplanen gäller. I planen 

framgår de anställningskostnader som varje medarbetare för med sig. Vidare i 

planeringsarbetet så skrivs en arbetsplan för varje person som blir anställd samt 

vad som bör ske vid exempelvis sjukdom (Anderson 1996). 

 

3.4 Marknaden 

 

I marknadsavsnittet kommer vi att redogöra för produkten, dess service, kunder 

samt konkurrenter. Vi kommer också att redogöra för försäljningskampanjer, 

prissättning och distribution som är nödvändig för ett målorienterat arbete.  

 

3.4.1 Produkten, service 

 

Beskriv varje produktlösning och servicelösning som företaget kan erbjuda 

marknaden. Vidare beskrivs de nya lösningarna som företaget planerar. Det bör i 

planen framgå vilka kostnader som är förknippade med denna produktutveckling 

och att identifiera huvudkostnader (Anderson 1996). 

 

3.4.1.1 PLC – kurva 

 

När företaget väljer ut sina strategier i samband med produktlansering. Så är 

PLC – kurvan ett viktigt verktyg. Det är orealistiskt för ett företag att tro på en 

konstant utveckling för produkten i all framtid, det är viktigt att företaget känner 
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till alla produkters olika livscykler. Den visar vilka olika stadier en produkt 

upplever under sin tid på marknaden. Först genomgår den ett stadium av 

produktutveckling där produkten till stora delar för med sig kostnader. Efter 

utvecklingsfasen så introduceras produkten på marknaden. Denna kallas 

introduktionsfasen där produkten börjar generera intäkter. Efter dessa två faser 

kommer produkten vid en lyckad lansering in i tillväxtfasen där den troligtvis 

kommer att generera mest intäkter. När produkten är välkänd för marknaden, det 

vill säga i mognadsfasen så minskar intresset för den. Då måste marknadsföringen 

öka, vilket medför att intäkterna minskar (Kotler 2001). 

 

Mot slutet av produktens livscykel, som är avtagandefasen sjunker 

försäljningsvolymen och den kräver ökad marknadsföring för att hålla produkten 

vid liv. I det skedet måste produkten vidareutvecklas för att skapa en ny PLC – 

kurva. Den ständiga processen är att skapa nya produkter som ger nya vinstkurvor 

innan de gamla har kommit in i mognadsfasen (Kotler 2001)  

 

 

(Kotler 2001, s.518) 

 

3.4.1.2 Bostonmatris 

 

Bostonmatrisen är ett bra redskap när företaget väljer ut sina strategier i samband 

med produktlanseringen. Denna matris har ett lönsamhetssamband med PLC – 

kurvans olika faser. Det är viktigt för företaget att vara insatt i de fyra olika 
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stadierna en produkt kan befinna sig i enligt bostonmatrisen. Det är orealistiskt för 

ett företag att tro på en konstant lönsamhetsutveckling för produkten i all framtid.  

Då det är viktigt att företaget känner till produktens placering i bostonmatrisen. 

Denna modell är lämplig att använda vid företagets affärsenhet och den kan vara 

till hjälp för att förklara inledande frågeställningar. Positionerna i matrisen kan 

variera med tiden (Kotler 2001). 

 

Produkten startar i frågetecken där produkten har hög tillväxt och en låg 

marknadsandel. Vidare kräver den stora investeringar för att bli en stjärna. I 

frågeteckensfasen så måste företagsledningen överväga vilka produkter som kan 

bli stjärnor och satsar på dem. De övriga produkterna tas bort ur sortimentet. 

Stjärnor är produkter med hög tillväxt och där krävs ofta stora satsningar för att 

finansiera den snabba tillväxten. Om tillväxten bromsas så kommer produkten in i 

kassakofasen med låg tillväxt och en stor marknadsandel. Dessa lyckosamma 

produkter som är väletablerade på marknaden behöver investeringar för att hålla 

kvar sin höga andel. Denna genererar vinster som ger ett överskott. När tillväxten 

sjunker och marknadsandelen blir låg, kommer produkten in i hundfasen. Där ger 

produkten en avkastning för sin egen överlevnad. Här beslutas det om produkten 

skall säljas vidare eller avvecklas från marknaden (Kotler 2001). 

 

 

(Kotler 2001, s.86) 

 



Scott 
En eldriven redskapsbärare i tiden 

 
 

 26

3.4.2 Marknaden och kunder 

 

I undersökningen bör det framgå vem och vart på marknaden kunderna finns och 

vilken framtidspotential det ger Scott. Hur mycket pengar sett i svenska kronor 

spenderades det förra året på denna produkt som vi kommer att erbjuda 

marknaden. Vidare bör en undersökning göras inklusive export. I kvantitativa 

termer så kan det förväntas framgå om marknaden är växande, avtagande eller 

konstant. Finns det någon tidigare erfarenhet och tester av tidigare marknader 

(Anderson 1996). 

 

3.4.2.1 AIDA 

 

När företaget vill påverka den tänkta kunden så är AIDA modellen ett bra 

verktyg. Det är viktigt för företaget att nå ut till sina konsumenter på marknaden. 

Dessa har olika behov att tillfredställa och företaget måste veta vad som gör 

kunden intresserad av just deras produkt (Kotler 2003).  

 

AIDA är en modell beskriver vilken påverkan eller förmedling ett budskap ger 

och den utgår från produktens försäljning. Den första bokstaven representerar 

Attention och innebär att företaget gör kunden uppmärksammad på affärsrörelsen 

och den säljprocess som har startats. Det sker med hjälp av olika 

försäljningsverktyg eller demonstrationer. I nästa skede (Interest) är kunden 

uppmärksammad på produkten och det kan utvecklas till att kunden blir 

intresserad av denna. Vidare när intresset är väckt hos kunden att få sitt problem 

löst eller få sina behov tillfredställda så uppstår en önskan (Desire) att köpa det 

som erbjuds. Den sista fasen är att förmå denne att göra en handling (Action), 

genom att ta emot en offert, en provorder eller genom att köpa (Kotler 2003). 
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3.4.2.2 STP modellen 

 

När företaget väljer sin strategi för att nå sin målgrupp så är STP modellen ett bra 

verktyg. Då det är orealistiskt för ett företag att lyckas nå alla konsumenter på en 

marknad. Dessa konsumenter har olika behov att tillfredställa. Varje företag måste 

söka sin speciella del av marknaden som de bäst kan bearbeta. STP modellens 

delar är Segmentering, där ett urval görs av intressanta delar av marknaden. Den 

andra delen är Targeting där företaget gör ett urval av sin målgrupp. I den sista 

delen så gör företaget en Positionering där produktens fördelar framhävs gentemot 

konkurrenterna (Kotler 2001). 

 

3.4.2.3 Fyra P:n 

 

Det är viktigt för företaget att känna till de ”fyra p” modellen då de skall 

positionera sig på marknaden och besluta sin marknadsmix. Hur skall kraften och 

resurserna fördelas mellan de fyra olika faserna som vi beskriver nedan. Dessa 

fyra p representeras av Produkt, Promotion, Pris och Plats. Produkt är allting som 

kan erbjudas en marknad, kan köpas och tillfredställa en önskan eller ett behov. 

Vidare är Promotion olika aktiviteter som informerar om produkten eller servicen 

och dess fördelar till konsumenten, denna kan förmå kunden att agera och göra ett 

köp. Priset som kunden betalar för produkten eller servicen, det vill säga summan 

av det konsumentvärde som kunden upplever när denne använder produkten eller 

servicen. När företaget planerar vilken Plats som skall användas menar de alla 

företagets aktiviteter som gör produkten eller servicen tillgänglig för 

konsumenten i målgruppen (Kotler 2001). De båda modellerna STP och 

marknadsmixen bestående av de fyra p:na påverkar varandra på ett sätt som 

framgår av figuren nedan, denna kallas den integrerade marknadsprocessen.  
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(Kotler 2001, s.94) 

 

3.4.3 Konkurrens  

 

Företaget måste här identifiera alla konkurrenter på marknaden med deras styrkor 

och svagheter samt deras marknadsandelar. Vad är vår styrka i förhållande till 

varje enskild konkurrent och vilka fördelar medför våra produkter. Vidare bör det 

framgå vår unika försäljningsfördel (Anderson 1996). 

 

3.4.4 Prissättning 

 

Visa hur du kommer fram till det pris du tänkt debitera för varje enskild produkt 

eller service. Undersök hur priset är jämfört med andra konkurrentprodukter på 

marknaden. Vidare vad är bruttomarginalen för varje produkt. Hur ser 

prisstrukturen ut och finns det utrymme för en kvantitetsrabatt. Vilka rabatter 

kommer att lämnas ut till olika distributörer eller agenter för produktens service 

(Anderson 1996). 
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3.4.5 Försäljning 

 

Vilka detaljerade försäljningsmål kan förväntas uppnås under de tolv första 

månaderna. Vidare vilka antaganden är gjorda för att komma till denna slutsats 

och hur stor försäljning krävs det för att nå break – even8 (Anderson 1996)? 

 

Grönroos (2002) beskriver tjänsteprocessen ur ett kundperspektiv i Service 

management och marknadsföring. Menar han att kunden inte köper varor eller 

tjänster, de köper fördelar som en vara eller tjänst ger dem. De köper erbjudande 

som består av varor, tjänster, information, personlig uppmärksamhet och andra 

faktorer. Dessa erbjudanden gör dem tjänster och det är den service som en kund 

uppfattar i ett erbjudande som skapar ett värde för dem. Det här resonemanget 

leder till följande slutsats: kunder önskar inte varor eller tjänster i sig, de vill ha 

lösningar som främjar deras egna värdeskapande processer (Grönroos 2002). 

 

3.4.5.1 Försäljningskampanj 

 

Vilka planer finns att lansera och marknadsföra varje enskild produkt/service. 

Vidare varför har företaget valt dessa metoder och på vilket sätt marknadsför sig 

bolagets konkurrenter. Hur stor budget finns att tillgå för marknadsföring de 

första tolv månaderna och hur är den finansierad. Hur mäts effektiviteten av varje 

marknadsaktivitet som föreslås användas (Anderson 1996). 

 

3.4.6 Distribution 

 

På vilket sätt kommer företaget att leverera varor till kunderna. Det finns flera 

olika lösningar, som exempelvis direktleverans och egna transporter. Beskriv på 

vilket sätt kundens beställningar kommer att tas emot med hjälp av kontrakt eller 
                                                 
8 Nollförsäljningsnivå 
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mail. Om en indirekt metod används, beskriv vilket tillvägagångssätt som väljs 

via detaljhandel, agenter eller distributör (Anderson 1996). 

 

3.5 Arbete, drift  

 

I arbete och driftsavsnittet redogörs för företagets behov av lokaler, maskiner och 

utrustning. Vidare kommer det att redovisas för företagets behov av olika 

leverantörer och ett eventuellt lager. 

 

3.5.1 Fastighet 

 

Beskriv det fastighetsbehov som krävs för affärsrörelsen och var den bör vara 

lokaliserad. Vidare skall fördelarna med placeringen som är beskriven tidigare att 

dokumenteras. Om företaget identifierar förutsättningar som matchar med tidigare 

kriterier så beskrivs dessa sammanfattande. Det finns två olika sätt att anskaffa 

lokaler antingen via ett uppköp eller hyra av fastighet. Vid ett uppköp av en 

fastighet bör bolaget tänka på rådande fastighetsvärdering och att hitta lämpliga 

lokaler att förvärva. Hur stor belåning, amortering och räntekostnad ger det? 

Vidare bedöms eventuella nackdelar, exempelvis om fastigheten behöver 

repareras eller om det finns restriktioner för användandet (Anderson 1996). 

 

I en hyresfastighet så är hyreskostnaden en viktig del. När är nästa 

hyresinbetalning och hur ofta kommer de. Kan dessa förhandlas ner och finns det 

någon obetald hyresskuld kvar. Vidare finns det någon möjlighet att omförhandla 

hyresavtalet och vem är ansvarig för interna och externa reparationer. Finns det 

någon fond som kan täcka oförutsedda kostnader. Generellt bör planen innehålla 

räntekostnader och när de faller ut till betalning. Vidare försäkringskostnader för 

fastigheter och tillhörande stilleståndsförsäkring (Anderson 1996).  
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3.5.2 Maskiner, fordon och utrustning 

 

Gör en lista över all existerande utrustning och vid vilken tidpunkt de är 

förvärvade, hur lång livslängden är och vid vilket datum de bör bytas ut. Vidare 

görs en lista över saker som måste leasas eller hyras, där framgår kostnader och 

hur lång livstiden är. I listan bör hänsyn tas till alla tänkta utrustningskostnader 

för den närmaste tolvmånadersperioden. Där framgår förvärvstidpunkt, kostnader 

och utrustningens livstid. Det skall också framgå hur kostnaderna är finansierade 

(Anderson 1996).  

 

3.5.3 Leverantörer och lagerstorlek 

 

Vem kommer att bli företagets huvudleverantör och vilka varor kommer att 

levereras. Vilka fördelar kan denna leverantör erbjuda. Vidare vilka alternativa 

leverantörer finns det att tillgå. Hur stora inköp planeras det för inför framtiden 

och vilka är kreditvillkoren för dessa. Vilken lagerkapacitet behövs och hur skall 

den kontrolleras och hållas nere (Anderson 1996). 

 

3.6 Kontrollsystem 

 

I avsnittet för kontroll avser vi att redogöra för behovet av olika 

uppföljningsredskap och vilka risker som kan vara möjliga och som behöver 

kartläggas. 

 

3.6.1 Registerhållning 

 

Vilket kontrollsystem kommer företaget att använda sig av och hur kommer det 

att hållas uppdaterat (Anderson 1996)? 
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3.6.2 Risktagande 

 

Vilka risker finns i företagets situation, vilka beror på branschen och vilka är 

företagsunika. Det är exempel på frågor som är viktiga att bedöma i en riskanalys. 

Det finns risker både inom och utom det egna kompetensområdet. Av dessa båda 

är det viktigast att försöka bedöma de risker som ligger utanför det egna 

kompetensområdet, då de inom företaget är en del av vardagen. Exempelvis de 

operativa riskerna såsom konjunktursvängningar har olika styrkor beroende på 

bransch. Vidare så är konkurrensförsprånget och kundstruktur viktiga att bedöma. 

Dessa kan på kort tid drastiskt förändras på grund av en ökad konkurrens. Andra 

viktiga aspekter är hur ledningsoberoende organisationen är och om den är 

känslig för personalbrist. Finns det viktiga nyckelpersoner i organisationen. 

Vidare kan samhället påverka företaget med exempelvis en ny miljölagstiftning, 

arbetstidsregler eller andra produktionsregleringar. Det kan också bli 

strukturförändringar på marknaden, det vill säga att flera olika risker antar nya 

värden samtidigt utan att återgå (Hallgren 2002). 

 

3.7 Analys den egna situationen 

 

I avsnittet för analys av den egna situationen avser vi att redogöra för behovet av 

information om företagets egen situation. Denna undersökning visar det egna 

företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot som kan vara möjlig. Företagets 

affärsidé, mission och olika mål behöver kartläggas. 

 

3.7.1 SWOT – Analys 

 

Strategier inom företagsekonomi avses vanligen övergripande, generella 

aktivitetsstrukturer som sträcker sig över ett längre tidsperspektiv i företag eller 

organisationer. Den förekommer i en mängd fackuttryck, bland annat strategisk 
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ledning och strategisk styrning. Innehållet i en organisations strategi bestäms av 

dess relation till omgivningen, vilken bland annat påverkas av faktorer som 

rådande konkurrensförhållanden, maktförhållanden, legala och institutionella 

normer. Strategin beskriver mot bakgrund av ett urval sådana dimensioner 

organisationens aktuella och önskade framtida position (Kotler 2001). 

 

Det är för företaget viktigt att planera sina strategier för framtiden på ett tidigt 

stadium. Dessa strategier kan med fördel göras med hjälp av SWOT – Analys. I 

denna söker företagsledningen efter styrkor, svagheter, möjligheter eller hot från 

marknaden. Med styrkor menas det egna företagets fördelar i affärsverksamheten. 

Det vill säga om företaget är marknadsledare, har goda resurser och hög 

kompetens i verksamheten. Med svagheter menas det egna företagets nackdelar i 

affärsverksamheten. Exempelvis om produkten är dåligt känd för konsumenterna 

eller har ett högt pris mot marknaden. Ytterligare en riskfaktor kan vara att 

kunden upplever att produkten har en dålig kvalité (Kotler 2001). 

 

Med möjligheter så menas det ekonomiska klimatet på marknaden, det vill säga 

om det är hög eller lågkonjunktur. I undersökningen ingår de demografiska 

förändringarna, det vill säga hur åldersfördelningen är och vilken social klass som 

är intressant att bearbeta. I denna analysdel så tar ledningen hänsyn till nya 

uppfinningar och den teknologiska utvecklingen. Med hot menas hur 

konkurrenterna agerar på marknaden om de exempelvis kommer att lansera en ny 

produkt. Vidare så vägs demografiska förändringar in i analysen samt olika 

politiska faktorer, som lagar och rekommendationer av olika slag vilka kan 

påverka produkten (Kotler 2001). 
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3.7.2 Målsättningar 

 

Ett företags uppgift kan formuleras som dess övergripande mål, affärsidé, mission 

eller filosofi. Dess övergripande mål formuleras oftast med utgångspunkt från 

bolagets huvudintressen och deras förväntningar på bolaget. I dagens intensiva 

konkurrens utgår inte sällan företagets uppgift från att skapa värde för dess 

kunder. Det övergripande målet blir därför att serva företagets kunder väl, då de 

är viktiga. När affärsbeskrivningen gäller ett framtida önskat tillstånd talar vi om 

mission. I större men allt oftare även i mindre och nystartade företag, där 

tydliggörs företagets uppgift med hjälp av en filosofi och budord 

(Bruzelius 2000). 

 

I planeringen så studeras de personliga målen, dels på kort sikt (ett år), medellång 

sikt (ett till tre år) och på lång sikt (över tre år). Parallellt med de personliga 

målen så görs det en planering för affärsrörelsen med samma tidsperspektiv som 

de personliga målen (Anderson 1996). 

 

3.7.3 Affärsidé 

 

För att nå en hög effektivitet krävs enligt affärsidésynsättet samordning och 

anpassning mellan en mängd olika faktorer. När denna samordning och 

anpassning mellan olika faktorer resulterar i en bra total effektivitet, så har 

företaget utvecklat en intressant affärsidé. Ett företags idé är unik för just dem, det 

gäller även företag i samma bransch som arbetar på ett likartat sätt. Inget företag 

är det andra likt, liksom ingen människa är den andra lik (Bruzelius 2000). 

 

Affärsidén bygger på de yttre omständigheterna, som är grunden i verksamhetens 

förutsättningar. Denna anger den marknad till vilket företaget vänder sig med sina 

varor/tjänster och vad företaget kan erbjuda dem (Bruzelius 2000).  
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Affärsidén bärs upp av signifikanta aktörer och baseras på vissa 

grundläggande/dominerande idéer om vad företaget skall göra och hur det skall gå 

till (Bruzelius 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

(Bruzelius 2000, s.106) 

 

Här beskrivs företagets verksamhet och affärsidé på ett enkelt sätt. I denna 

beskrivning bör det framgå vilka behov hos kunden som idén tillfredställer, samt 

de problem den löser för denne. Produktens speciella egenskaper eller 

specialiteter uttrycks samt vilken kundnytta den tillför kunderna (Kungliga 

ingenjörsvetenskapsakademin 1998, s.13). 

 

3.7.4 Mission 

 

Ett bra hjälpmedel till affärsidén är att komplettera den med ett officiellt uppdrag 

eller på engelska kallad mission. Den preciserar vad företaget vill åstadkomma 

utöver det värde som skapas av produkten. Denna mission har inget direkt 

målsnöre utan löper som en ledstjärna tills vidare. Företagets mission ger 

organisationen en identitet. Den talar också om vad företaget står för och vad det 

vill åstadkomma. För att missionen skall bli effektiv, så är det viktigt att den 

sprids både i och utanför företaget. En uttalad mission är ett kraftfullt verktyg för 

att engagera och inspirera människor (Bruzelius 2000). 

 

Affärsidé 

Signifikanta  
aktörer 

Dominerande 
idéer 
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4 Praktisk referensram 

 

I den praktiska referensramen kommer vi att behandla de olika delar som vi har 

beskrivit i den teoretiska referensramen. Vi kommer att utarbeta förslag och 

rekommendationer till Cabeco AB i samband med lansering av Scott. Dessa 

rekommendationer kommer att vara uppbyggda på samma sätt som de teoretiska 

referensramarna är, för att läsaren på ett enkelt och lättöverskådligt sätt skall 

kunna se helheten. Våra rekommendationer kommer att leda till de slutsatser som 

vi utarbetat och som återges i slutet av rapporten. 

 

4.1 Praktiskt utformad affärsplan 

 

I detta avsnitt kommer vi att utarbeta och sammanställa en affärsplan till Scott och 

redogöra för den marknadsundersökning som vi gjort. Vi kommer att använda oss 

av de olika modeller som vi har redogjort för i den teoretiska referensramen. 

Vidare bearbetas dessa modeller för att utforma en struktur inför lanseringen av 

Scott. Denna kommer bland annat att innehålla en nulägesanalys som visar vilka 

produkter som finns på marknaden idag. Den kommer också att innehålla en 

omvärldsanalys som beskriver var på marknaden konkurrenterna till Scott finns.  

 

Cabeco9 AB har utvecklat en eldriven redskapsbärare som är en ny 

produktlösning på marknaden. För att kunna lyckas med lanseringen av denna, så 

behöver företaget hjälp med att utveckla en struktur som de kan följa. Denna 

struktur utgår från affärsidén och vilka visioner som finns i projektet med 

produkten. Hur skall företaget kunna nå den tänkta marknaden och var finns den? 

Vem är den tänkta kunden? Med hjälp av dessa frågor så har företaget betydligt 

bättre möjligheter att lyckas med sin produktlansering. Vidare så hjälper 

strukturen till vid planeringsarbetet inför framtida strategiska beslut.  

                                                 
9 Intervju, Glemring den 16 december 2004 
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Vi ser att ett litet entreprenöriellt företag som Scott AB kommer att ha många 

fördelar gentemot ett större bolag, exempelvis kan det mindre vara betydligt mer 

flexibelt och anpassa sin produkt efter marknadens specifika behov. Det gör detta 

mindre företaget betydligt smidigare på marknaden och kan därigenom skapa 

många möjligheter. Men det är viktigt med en balans mellan de egna idéerna och 

företagets struktur. 

 

4.2 Affärsplan 

 

Affärsfakta  

Kontaktperson Sverker Glemring10 

Telefon: 0521 – 27 21 50 

Telefax: 0521 – 27 27 07  

Internetadress: www.scott.se 

E-post address: info@scott.se 

 

Affärsställning, status 

Scott är en helt ny produkt och det är svårt att förutsäga vilka risker eller 

möjligheter som finns i konceptet. Vi finner det lämpligt att registrera ett nytt 

aktiebolag. Det bolaget är en egen juridisk person och ansvarar på så vis själv för 

eventuella risker. Samtidigt som flera personer kan vara ägare till bolaget och 

sprida riskerna. Bolagsnamnet bör ha anknytning till produktnamnet, för att 

identifiera produkten och bolaget med varandra, exempelvis Scott AB.  

 

Ett viktigt mål för projektet är att det finns en färdig prototyp av Scott, som skall 

vara klar före Park och fritidsmässan hösten 2005 på Elmia i Jönköping. Det är ett 

strategiskt viktigt datum för projektet. Det är på denna mässa som information om 

olika redskapsbärare når ut till marknaden och företaget får mycket 

uppmärksamhet genom att vara med där.  

                                                 
10 VD På Cabeco AB 
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Denna mässa anordnas bara vart annat år så det är enligt Grundevik11 för lång tid 

att vänta till 2007, då det skulle vara alldeles för mycket dyrbar tid som går 

förlorad. 

 

4.3 Syftet med affärerna 

 

Syftet med utvecklingen av Scott är att ge marknaden ett elektriskt alternativ av 

en redskapsbärare. Det fordonet skall kunna utföra samma uppgifter som 

dieseldrivna fordon gör idag. Men arbetet skall kunna utföras på ett mera 

miljövänligt, tyst, smidigt och kostnadseffektivt sätt.  

 

Affärsstruktur 

I affärsstrukturen beskrivs det nuvarande behovet av en organisation. Vidare 

analyseras det kommande behovet av olika nyckelpersoner som företaget Scott 

AB kommer att ha. I denna utvecklingsfas använder Cabeco AB sin egen 

organisation vid projektutvecklingen av Scott med hjälp av konsulter och 

studenter från HTU. Cabeco AB bidrar till projektet med kunskap, finansiering, 

lokaler samt en övergripande struktur till projektet. I nästa utvecklingsfas är 

tanken att Scott AB kommer att vara ett dotterbolag till Cabeco AB och använda 

dess grundstruktur. Styrelsen behöver dock tillföras kompetens vad gäller 

marknadsplanering och bearbetning av kunder. I denna fas kommer Glemring12 

att driva båda bolagen. Efter denna fas utses en ny VD med erfarenheter från 

internationell produktutveckling och kompetens från denna typ av fordon. 

 

Glemring menar vidare att en teknikansvarig person behöver allmän teknisk 

kunskap, med specifika erfarenheter från elfordon och projektledning. Denna 

nyckelposition är viktig för den framtida positioneringen på marknaden, där Scott 

AB skall vara marknadsledande tekniskt sett. Produktionen skall utföras i egen 

regi enligt Lean production konceptet. Arbetet med att utforma organisation med 

                                                 
11 Intervju, den 9 december 2004 
12 Scottmöte, den 15 december 2004 
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mera kommer att genomföras under steg fyra. Funktioner som ekonomi, 

beredning, planering och logistik finns idag i Cabeco AB. Denna organisation 

kommer att användas tills Scott har blivit en mogen och etablerad produkt på 

marknaden.  

 

Då det i framtiden handlar om en ny organisation som kommer att skapas, så är 

det viktigt att positiva erfarenheter och bra egenskaper som idag finns i Cabeco 

AB förs över till det nya företaget. Syftet med arbetet är att skapa en målinriktad 

och samordnad organisation där alla strävar mot samma mål  

 

Investerare eller aktieägare 

Scott är inne i en fas som kräver venture capital13 och för det finns en utarbetad 

finansieringsplan. Denna fas har en budget på cirka 250 000 kronor. Svensk 

Industridesign finansierar tio procent, Västra Götalands Regionen bidrar med 

tjugo procent och ägaren själv finansierar de återstående sjuttio procenten av 

denna. 

 

Karlsson säger att i nästa fas av projektet finns en delvis utarbetad 

finansieringsplan. Denna fas innefattar byggandet av ett konceptfordon, 

framtagande av olika detaljer och olika monteringsarbeten. Projektgruppen 

uppskattar material- och arbetskostnaderna till cirka tre miljoner kronor. 

Fördelningen av denna finansieringsfas kommer att vara fördelad på ägaren som 

finansierar tio procent av den likvida budgeten och utöver dessa medel satsar 

ägaren ett antal arbetstimmar. Projektet är ett miljö- och arbetsutvecklingsprojekt 

i Västra Götalandsregionen. Finansieringen kommer att fördelas på ett antal 

regionala, nationella och internationella finansiärer. Med denna metod satsar varje 

finansiär cirka femton till tjugo procent av huvudbudgeten. Då det idag finns 

realistiska finansieringsplaner för denna utveckling av Scott, så behövs inte någon 

ytterligare finansiering via en börsnotering och publik försäljning av aktier i 

företaget. 

 

                                                 
13 Scottmöte, Jan – Olof Karlsson Pernita AB, den 15 december 2004  
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Extern kompetens 

Denna organisation har ett behov av flera olika kompetensområden som måste 

tillföras projektet14, för att det skall bli en framgångsrik produktutveckling och 

lansering. Pernita företagsutveckling undersöker möjligheterna att knyta upp 

kontakter med riskkapitalister som bidrar med venture capital till projektet. 

Pernita bidrar också med kompetens inom företagsutveckling och ett brett 

nätverk, där de i framtiden kommer att hjälpa till att organisera produktionen med 

hjälp av lean thinking modellen. Det bygger på det japanska flödestänkandet där 

företaget låter produkten, värdet flyta obehindrat och där processen baseras på 

kundens behov. Ninapa industridesign i Trollhättan har tidigare utvecklat den 

yttre designen på Scott. De kommer också att göra den inre designen för att 

säkerställa en attraktiv förarmiljö. Lemek i Högsäter vidareutvecklar och gör 

nödvändiga konstruktionsförändringar på karossen. I denna fas bidrar Arne 

Holmström med sin erfarenhet av produktutveckling som han förvärvat under 

många års arbete på SAAB i Trollhättan. Han stödjer på det sätt 

produktutvecklingen och bidrar med sin kompetens till projektet.  

 

Gert Håkansson15 som driver Rådhuset AB och har erfarenhet av 

marknadsföringsprofilering kommer att samarbeta med marknadsstrategen 

Tommy Falonius. De kommer tillsammans att bidra med sin kompetens när det 

gäller profilering av företaget och utveckling av en varumärkesstrategi innan 

produkten lanseras på marknaden. I ett tidigt skede måste Scott AB kontakta en 

auktoriserad revisor med god kännedom om liknande bolag, som kan hjälpa 

företaget med ekonomisk rådgivning och med dess redovisning. Då Grundevik 

tidigare har utvecklat, distribuerat och sålt sin trehjuliga elmoped så kan han bidra 

med erfarenheter från den Svenska marknaden. Scott AB har stor nytta av denna 

erfarenhet och kontaktnät som Grundevik har vid segmenteringen av målgruppen 

inför lanseringen . 

 

 

                                                 
14 Scottmöte, den 15 december 2004 
15 Scottmöte, den 15 december 2004 
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Organisation och personal 

Grundevik16 menar att Scott kommer att tillverkas av ett litet produktionsteam 

bestående av fem till sex personer. Syftet är att personalen skall få en unik 

produktkännedom och känna till mycket om Scott in i minsta detalj. Personalen 

skall ha en lämplig gymnasial utbildning. Arbetet skall brytas av och inte bli så 

enformigt, exempelvis frågor på telefon från kunder kommer att besvaras av 

teamet. Vidare skall denna grupp sköta reservdelshantering, lagret kommer att 

finnas i anslutning till tillverkningen.  

 

Kunderna kommer att uppfatta denna service som snabb och professionell, då de 

får tillgång till service och en unik kunskap direkt från produktionspersonalen. 

Utrymmet som krävs i samband med produktionen av Scott kommer att vara på 

cirka ett hundra kvadratmeter. Reservdelslagret som kommer att finnas i 

anslutning till produktionen kommer att vara på cirka fyrtio kvadratmeter. I ett 

start skede kommer Scott att tillverkas med ett exemplar i veckan. Den färdiga 

produkten kommer att vara klar för utleverans på fredagar. Det är viktigt för 

personalen att känna att en ”deadline” är tydlig och att arbetet är slutfört inför 

helgen. 

 

4.4 Marknaden 

 

I avsnittet kommer vi att redogöra för produkten Scott och dess unika egenskaper 

som den erbjuder marknaden. Vi kommer här också att redogöra för vår 

marknadsundersökning. Vidare kommer vi att göra flera analyser utifrån den 

insamlade informationen. 

 

Produkten, service 

Scott är en eldriven redskapsbärare som i basutförandet har en bredd på 1 200 

millimeter och en vänddiameter på 5 150 millimeter, se bilaga 2. Att arbeta med 

                                                 
16 Intervju, den 9 december 2004 
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ett eldrivet fordon ger fördelar då arbetsmiljön är avgasfri. Bullernivån från 

maskinen är mycket låg och arbetsmiljön i fordonet blir vibrationsfri. Dessa 

egenskaper är bra för både föraren och omkringliggande miljö. Denna smidiga 

redskapsbärare har bra tekniska förutsättningar som gör den enkel att arbeta med i 

trånga utrymmen. Då miljön i och kring fordonet har varit centrala delar vid 

produktutvecklingen, så är denna miljö viktig. Vidare har Scott god sikt genom de 

stora glasytorna runt om. Det är lätt att kliva i och ur genom den stora skjutdörren.  

 

Det patenterade systemet som finns för att enkelt och snabbt göra ett batteribyte är 

en fördel som ger lång driftstid. Systemet ger bra möjligheter för att enkelt ladda 

upp batteripaketet igen. Den monterade trepunktslyften ger bra möjligheter att 

snabbt och enkelt byta arbetsredskap utan att belasta föraren. 

 

Det finns ett flertal olika redskap som är utprovade för att passa Scott. Då det 

finns standardborstar till sopning och med en frontmonterad vattentank. Från 

denna ges en vattendimma över borstarna som ger en dammfri sopning. Dessa 

borstar kan också användas vid snöröjning i ett tidigt skede för att slippa köra med 

stora plogar. Till Scott finns ett vikbart plogblad för snöröjning samt att den kan 

utrustas med snökedjor vid behov.  

 

På dragkulan kan utrustning för sandning eller en släpkärra användas. I en 

framtida vision så finns det planer att utveckla möjligheter för gräsklippning, 

antingen med en rotorklippare eller en cylinderklippare med 

uppsamlingsmöjlighet. 

 

Service och underhåll  

Grundevik17 berättar att företaget planerar att anordna en informationsdag till 

kunderna där förarna får utbildning och prova fordonets olika egenskaper. I denna 

kommer också information om service och underhåll att ingå. Det underlättar 

service och underhåll för kunden. Då Scott är utrustad med förslitningsdelar som 
                                                 
17 Intervju, den 9 december 2004 
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är standardiserade och som är enkla att bytas eller justeras. Vidare att det inte 

finns så många rörliga delar i en eldriven redskapsbärare jämfört med ett 

motordrivet fordon. Denna service kan olika typer av truckservice företag utföra 

till kunden direkt eller med hjälp av Scott AB. En mera komplicerad del av 

servicen är batterierna och där krävs det specialkompetens. Denna service 

kommer därför att skötas av Scott AB rekommenderad batterileverantör för att 

kunden skall få ut maximal effekt av sin produkt. Tillverkningsenheten i Västra 

Götalandsregionen kommer också att hjälpa till, dit kan kunden eller 

serviceföretaget vända sig för att få information och råd. 

 

PLC – kurva 

Vi anser att Scott befinner sig i en inledande utvecklingsfas där det inte finns 

någon marknadsbearbetning eller försäljning. Det innebär att produkten är i ett 

utvecklingsstadium som inte generar några intäkter utan bara för med sig 

kostnader. Däremot så snart det finns en körbar och kommersialiseringsbar 

produkt, introduceras den i nästa fas i PLC – kurvan. I den tidiga utvecklingsfasen 

är det viktigt att undersöka marknadens behov av produkten, försöka skapa en 

medvetenhet hos den tänkta målgruppen så att introduktionsfasen förebyggs och 

förenklas. 

 

Bostonmatris 

Då Scott enligt PLC – kurvan närmar sig introduktionsfasen så är produktens 

marknad okänd (frågetecken). Företaget måste lägga stor kraft vid byggandet av 

ett starkt varumärke som överensstämmer med Scott och vad den står för. Om 

företaget lyckas i introduktionsfasen och får en stark marknadsandel så kan det 

leda till en ökad tillväxt av denna. Sammantaget leder det till att produkten kan bli 

en vinstgivande stjärnprodukt enligt matrisen. För att företaget skall kunna nå dit 

krävs det ofta större finansiella resurser som matchar den allt högre 

tillväxthastigheten. Risken som tas med satsningen är att produkten fastnar i 

frågeteckens fasen och det behövs stora summor att förflytta produkten i matrisen 
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4.4.1 Marknadsundersökning 

 

I avsnittet marknadsundersökning är en del av respondenternas tankar, synpunkter 

och svar sammanfattade. En mer detaljerad redovisning över svaren på varje 

enskild fråga finns i bilaga: 4. 

 

När det gäller åsikter om produktens image och utseende är dessa övervägande 

positiva. Känslan för produkten då den är eldriven är också positiv, det finns en 

framtidskänsla i Scott. En tveksamhet är dock om dragstyrkan i maskinen är 

tillräcklig för de arbetsuppgifter som den skall utföras.  

 

Däremot kan imagen i respondenternas företag stärkas genom att visa en tydligare 

miljöprofil. När det gäller prestanda och teknikfrågorna kan följande slutsatser 

dras. Verksamhetsområdena som respondenterna vill använda maskinen till är för 

fastighetsförvaltare bestående av sopning, plogning, sandning och gräsklippning. 

Kyrkogårdsförvaltningarna ser förutom dessa behov också användningsområde 

med att harva grusgångar och på det viset bekämpa ogräs. Respondenterna ser en 

stor fördel med Scott i och med den tysta och avgasfria arbetsmiljön.  

 

När vi går in på fordonsbehovet hos respondenterna, behovet är liknande som 

verksamhetsområdena och utförs till stor del av motordrivna fordon idag. De 

avdelningar som har behovet av produkten är fastighetsskötare och 

kyrkogårdsförvaltningar. Om vi ser på våra respondenter och hur dessa kommer i 

kontakt med olika redskapsleverantörer så varierar det. Några exempel är att 

information söks på webben, olika mässor besöks och de använder olika 

inköpskanaler. Inköpen sker hos olika leverantörer såsom Andresens maskin i 

Borås, Lindströms i Lomma och via inköpsorganisationer som SABO. När det 

gäller investering av en traktor tas dessa beslut av en VD eller kyrkogårdsnämnd. 

 

Respondenterna har ingen direkt inköpspolicy för eldrivna fordon. Några har dock 

en miljöpolicy som säger att eldrivna fordon skall användas om de kan ersätta 

motordrivna varianter.  
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Övriga synpunkter vi fick från respondenterna var: finns det redskapsställ, 

säkerhetsbälte, dubbelhytt, gul varningslampa, avtagbar hytt, värme, ventilation, 

runda ytor så att den inte fastnar i grenar och kommer åt runt träd.  

 

När vi sammanfattar alla svaren från respondenterna så finns det ett intresse för 

produkten. Speciellt hos fastighetsförvaltningar och kyrkogårdsförvaltningar syns 

ett behov av en eldriven redskapsbärare, den kan ersätta den motordrivna traktorn. 

Eftersom Scott är miljövänligare och tystare än det motordrivna alternativet. Den 

kan med stor fördel också användas i bostadsområden av fastighetsskötare dygnet 

runt för att exempelvis ploga, då den inte stör med sin tysta gång. 

 

Gatubolag och kommuner är också en intressant målgrupp att bearbeta med 

produkten, eftersom andra användare av redskapsbärare ser på vad de använder 

för produkter. De industrier vi kontaktat verkar inte ha behov av Scott. Lyftande 

truckar är svåra att ersätta tack vare den lilla vändradie de har och att industrin 

hanterar mycket pallar. 

 

Marknaden och kunder 

Den framtida målgruppen på marknaden för Scott finns i huvudsak hos olika 

fastighetsförvaltare, kyrkogårdsförvaltare, kommuner och gatubolag. Då det inte 

finns någon eldriven redskapsbärare på marknaden så ser vi en positiv 

utvecklingsmöjlighet för Scott. Vi ser en stor möjlighet i att den tar 

marknadsandelar av olika dieseldrivna redskapsbärare. Grundevik18 menar att 

marknaden för dessa fordon idag omsätter cirka hundra miljoner kronor i Sverige. 

 

AIDA 

För att Scott AB skall få kundens uppmärksamhet (Attention) så är det viktigt att 

bolaget agerar på olika mässor och skapar effektiva reklamkampanjer. För att 

informera intressenter om att produkten finns och därigenom skapa en positiv 

image runt denna produkt. 

                                                 
18 Intervju, den 9 december 2004 
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När kunden blir uppmärksammad (Interest) på produkten är det viktigt att visa 

Scotts olika funktioner vilka är utformade, designade speciellt för att förenkla 

arbetsmiljön i och kring fordonet. Ett starkt argument för att väcka intresset för 

Scott är dess utseende som har mottagits väl av undersökningsgruppen. Andra 

argument är den tysta, avgasfria och vibrationsfria arbetsmiljö produkten kan 

erbjuda. Vidare så är service, underhåll och driftskostnaderna för ett eldrivet 

fordon försumbara i förhållande till liknande dieseldrivna fordon. 

 

När kunden blivit övertygad om Scotts goda egenskaper och ser olika möjligheter 

med denna produkt, så väcks en önskan (Desire) om att prova denna. För att få 

kunden att agera (Aktion), kan företaget erbjuda kunden en möjlighet att hyra den 

på en kortare tid. Exempelvis tre månader för att i ett senare skede, om kunden är 

nöjd omförhandla avtalet. Det nya avtalet kan löpa på tre till fem år, för att 

underlätta försäljningen av Scott. Kunden behöver eventuellt prova fordonet själv 

i sin egen arbetsmiljö, för att bli övertygad om dess fördelar.  

 

STP Modellen 

Idag finns det en etablerad marknad för dieseldrivna redskapsbärare, företaget kan 

studera denna och ta hjälp av informationen i sin segmentering av marknaden. 

Genom vår marknadsundersökning bedömer vi att det finns en potential hos 

framförallt fastighetsförvaltare. De kan stärka sin image och profil då eldriften ger 

en miljövänlig arbetsmiljö. Fordonet kan arbeta på exempelvis obekväma 

arbetstider såsom nätter, i och med sin eldrift arbetar den tyst och smidigt. Andra 

intressanta målgrupper som kan dra nytta av Scott är kyrkogårdsförvaltare som 

utför likartade arbetsuppgifter. 

 

Företaget bör i ett inledande skede välja sin målgrupp (Targeting) i ett geografiskt 

område som inte ställer för stora krav på arbetsuppgiften plogning. I det fallet kan 

eventuellt mellersta och södra Sverige vara av stort intresse. Målgruppens 

arbetsområde bör vara lagom stort, utan för långa transportsträckor. För att 

företaget skall nå sin marknad (positionering) så måste de anpassa sig efter 
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målkundens specifika behov. Fordonets egenskaper är exempelvis: Scott den 

miljövänliga, starka redskapsbäraren som tyst och effektivt utför krävande 

arbeten. Det kan jämföras med dieseldrivna fordon som för oljud och släpper ut 

avgaser i luften. Dessa är ofta överdimensionerade i förhållande till de 

arbetsuppgifter som de skall utföra. Då det finns ett begränsat utbud av 

dieselfordon i Scotts storleksklass. 

 

Fyra P:n 

Marknadspriset på Scott19 kommer att vara cirka 250 000 kronor plus moms. Det 

erbjudande som ges till kunden är ett hyresavtal som kan designas efter dennes 

behov av exempelvis extrautrustning. För att finansiera kostnaderna för Scott så 

kommer företaget att göra ett leasingavtal med ett annat företag. Då kostnaden för 

leasingavtalet är lägre än kundens hyreskostnad. det kan jämföras med ett 

liknande dieseldrivet fordon som kostar cirka 400 000 – 500 000 kronor i inköp 

och sedan tillkommer kostnader för bränsle, service och underhåll. Viktiga delar 

att kommunicera om produkten är dess låga driftskostnader. Vidare det få antal 

rörliga delar som produkten innehåller, som medför en låg service och 

underhållskostnad för kunden. Andra viktiga faktorer att kommunicera är den lilla 

vänddiametern (5 150 mm), tysta, smidiga arbetsmiljö och attraktiva utseende. 

 

Tillverkningen20 är tänkt till Västra Götalands Regionen, där kommer kärnan av 

försäljningens att utgå därifrån. Vidare så blir ett noga urval av några få 

återförsäljare viktigt. Då olika återförsäljare idag nästan enbart arbetar med 

dieseldrivna redskapsbärare så måste de tilltänkta säljarna se Scott som ett 

komplement i deras sortiment. Försäljningen av Scott kommer att bygga på 

företagets delaktighet på olika mässor där potentiella köpare finns. Denna 

bearbetning av kunder bygger på ett relationsskapande marknadsföringsarbete. 

Det är viktigt för Scotts utveckling att påverka och informera de större 

fastighetsbolagen i Sverige om produktens fördelar.  

                                                 
19 Intervju, den 9 december 2004 
20 Intervju, den 9 december 2004 
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Så de ändrar i sina kravspecifikationer till dem som sköter fastigheterna på plats. 

Det stärker profilen för Scott och det leder i sin tur till en ökad efterfrågan, då det 

idag inte finns någon eldriven redskapsbärare på marknaden som liknar Scott 

 

Konkurrens  

När vi studerar Scott ur ett konkurrensperspektiv, så finns det ingen eldriven 

redskapsbärare som kan sopa, sanda, ploga, klippa gräs och dra tunga saker. 

Däremot finns det flera olika bränsledrivna fordon som kan utföra samma 

arbetsuppgifter som Scott. Vi kommer att försöka ge en överblick på det utbud 

som finns på marknaden idag och dessa beskriver vi nedan.  

 

Den enklaste formen av redskapsbärare är en åk gräsklipparen som är 

bränsledrivna. Det finns ett stort utbud av olika sådana här fordon och vi väljer att 

visa ett av dessa, Stiga – park, villa eller garden. Fordonet är oftast anpassade för 

större villaträdgårdar eller mindre kommunala grönområden. De kan vanligtvis 

utrustas med tillbehör såsom plogblad eller aggregat för att sopa med 

(Stiga 2005). 

 

 
(Stiga 2005) 

 

Nästa fordonstyp i storleksordningen är ombyggda golfbilar, som exempel visar 

vi Melex. Den är ombyggd för att passa fastighetsförvaltare och posten. Det 

fordonet fungerar mera som ett transportfordon både för personal och för olika 

redskap eller utrustning.  
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Däremot kan dessa fordon inte förses med utrustning för att sopa, sanda, skotta 

eller klippa gräs. Dessa fordon klarar inte av någon större belastning, det medför 

att fordonet inte lämpar sig till att dra tunga saker (Melex 2005). 

 

   
(Melex 2005) 

 

Nästa kategori fordon är av typen en eldriven redskapsbärare där Scott befinner 

sig. Det finns inget liknande fordon som kan sopa, sanda, ploga, klippa gräs och 

dra tunga saker. Det betyder att en jämförelse mellan olika fordonstyper som vi 

beskriver blir svår att genomföra.  

 

I klassen mindre dieseldrivna redskapsbärare befinner sig exempelvis Bobcats 

fyrhjulsdrivna fordon Toolcat. Den utför de uppgifter som Scott klarar av, det vill 

säga den kan sopa, sanda, skotta eller klippa gräs. Den kan med hjälp av sin 

fyrhjulsdrift också dra tunga saker (Bobcat 2005). Vidare är den också utrustad 

med ett tippbart flak. Ytterligare ett exempel på denna fordonstyp är Belos. I 

deras sortiment finns en mindre midjestyrd redskapsbärare som även den kan 

utföra liknande arbetsuppgifter som Toolcat. Via sin midjestyrning har den en 

liten vänddiameter (Belos 2005). 

 

   
(Bobcat 2005) (Belos 2005) 
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Nästa fordonstyp är mindre traktorer, det är fordon som i de flesta fall är 

förminskade vanliga traktorer. I vårt exempel representeras dessa av Finska Wille 

i det minsta utförande (Wille 345 park) som är ett dieseldrivet midjestyrd fordon. 

Den kan sanda, sopa, ploga och klippa gräs. Den kan genom sin midjestyrning 

vända på en liten vänddiameter och den kan dra tunga saker. Men denna typ av 

fordon är anpassade för uppgiften, de blir relativt stora och kan bli klumpigt att 

använda (Wille 2005). 

 

 
(Wille 2005) 

 

Vi gör denna sammanställning av marknadens utbud för att läsaren själv skall 

kunna göra sig en grov uppfattning om den marknad som Scott kommer att 

befinna sig i framtiden. Idag finns det som vi beskrivit, en stor spridning på 

marknaden av olika redskapsbärare. Men de flesta är olika kompromisser av andra 

större maskiner, där exempelvis Wille är den minsta traktorn i det företagets 

sortiment. Eller så finns det enklare och mindre typer av fordon, exempelvis 

åkgräsklippare eller golfbilar som representeras av Melex. Den är egentligen inte 

anpassad för tunga arbetsuppgifter även om den används till det idag. 

 

Prissättning 

Vi vill på ett mera övergripande sätt beskriva den tänkta prissättningen för Scott, 

då vi har avgränsat oss från att undersöka kalkyler och budgetar. För att få en 

övergripande kontroll över intäkter och kostnader så måste produkten kunna säljas 

med en ”hundrakalkyl”. Denna strategi bygger på principen att alla kostnader 

räknas samman och dubbleras för att få fram ett försäljningspris. 
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Det finns två alternativa möjligheter i samband med prissättning av Scott. Det ena 

alternativet är en försäljning av produkten med tillbehör. Den andra och mera 

intressanta möjligheten är ett hyres/leasingavtal. Möjligheten för kunden att hyra 

produkten skall uppfattas som mer attraktivt. Produkten hyrs ut på en tidsperiod 

av tre till fem år. Under denna period så löser Scott AB ett avtal på två år med ett 

leasingföretag. Det medför att hyreskostnaden som kunden betalar löser 

leasingavtalets kostnader och Scott AB direkt får in försäljningssumman för 

produkten.  

 

Försäljning 

Vid Scotts marknadsintroduktion så inleds denna med en nollserie. Det vill säga 

cirka tio fordon som hyrs ut till strategiskt utvalda kunder. För att få kännedom 

om eventuella barnsjukdomar och kunna åtgärda dem innan en serieproduktion 

startas. För att nå ett tänkt break – even nivå på 30 maskiner/år, så måste de 

planerade kostnaderna för produktion och organisationen anpassas efter denna. 

Scott AB kommer vid leverans av den eldrivna redskapsbäraren att anordna en 

träff för kunden vid fabriken.  

 

Här får denne möjlighet att träffa nyckelpersoner i produktionen, som kunden i 

framtiden kan kontakta för att beställa reservdelar eller skaffa sig information om 

Scott. Vidare så erbjuds en förarutbildning vid det tillfället. Där får kunden prova 

på att köra Scott samt få information om dess skötsel och underhåll. 

 

Försäljningskampanj 

Scotts första steg kommer att vara vid Park och Fritidsmässan på Elmia i 

Jönköping 2005. Där kommer den första körbara prototypen att visas upp för 

Scotts målgrupp. Efter mässan kommer relationsmarknadsföring att bli en viktig 

beståndsdel, eftersom marknaden måste bearbetas mera målmedvetet. Företaget 

väljer denna strategi därför att exempelvis direktreklam inte skulle ge önskad 

effekt, då detta är en produkt som riktar sig till en begränsad målgrupp.  
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Scotts konkurrenter har fördelar när de är etablerade på marknaden och har sina 

inarbetade kundgrupper. Relationsmarknadsföringen blir i det här fallet viktigt för 

Scott, fördelarna med eldrift är många och att dessa måste föras fram till 

målgruppen. 

 

En av de stora fördelarna med ett hyres/leasingavtal är att när Scott varit uthyrd 

till en kund och leasingavtalet löpt ut, kan den befintliga kunden erbjudas en 

nyare och modernare maskin. Vidare finns möjligheter att ta det äldre exemplaret 

av Scott och renovera den, genom att byta olika förslitningsdetaljer, batteri och 

eventuellt genomföra en omlackering. Det här fordonet har prestanda som den 

hade när den var ny. Den kan sedan hyras ut antingen tillfälligt, eller för en längre 

tid till en lägre kostnad, då denna inte har så höga initiala kostnader. 

 

Distribution 

Scott kommer att levereras till kunden via olika logistikbolag som anlitas vid 

varje tillfälle, produkten kan köras med hjälp av lastbil. Det finns ett väl utbyggt 

nät av olika logistikbolag i Sverige. Företaget kommer att erbjuda fri leverans till 

kund för att säkerställa leveransavtal. Reservdelar till Scott kommer att gå via 

postens företagspaket, för en snabb och säker leverans. 

 

4.5 Arbete, drift  

 

I det utvecklingsstadiet där Scott är idag, så utvecklar Lemek i Högsäter den till 

en färdig prototyp. Målsättningen är att den skall vara körklar och kunna 

presenteras på Elmia mässan 2005. Nollförsäljningsvolymen som är på tio 

provexemplar kommer att tillverkas i samarbete mellan Cabeco AB och Lemek. I 

en framtida vision kommer produktionen av Scott att utföras i Västra Götalands 

regionen. Nedan kommer vi att ge en överskådlig beskrivning av företagets behov 

vid arbete och drift.  
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Fastighet 

Då det är en nystartad affärsrörelse, finns inte så stora resurser till inköp av 

lokaler eller fastigheter. Vi ser helst att det skall bli en produktionsenhet som 

ligger i nära angränsade lokaler till Cabeco AB, det ger en närhet till 

administrativa enheter och olika chefer. Hyreskostnaden21 är idag 800 

kronor/kvadratmeter och år, där inkluderas vatten, värme och en gemensam 

reception. Kostnaderna betalas kvartalsvis, Grundevik22 menar att det tänkta 

behovet av tillverknings – och lagerlokaler är cirka 140 Kvadratmeter .  

 

Scenariot är placerat flera år framåt i tiden, det blir svårt att bedöma behovet av 

maskiner, fordon, försäkringar och annan utrustning som behövs i samband med 

denna produktion. Företaget kommer att ha ett behov av flera olika leverantörer 

som kan leverera de specifika komponenterna till Scott. Grundevik23 menar att 

Många komponenter kommer att vara standardprodukter och kan köpas från flera 

olika leverantörer. Lagerstorleken för denna produkt behöver inte vara speciellt 

omfattande utan den kan rymmas i en lokal på cirka fyrtio kvadratmeter. 

 

4.6 Kontrollsystem 

 

I all form av affärsverksamhet är det viktigt med olika typer av kontrollsystem 

som säkerställer den dagliga driften. Dessa system skall varna om det finns brister 

i arbetsrutinerna eller när olika fel uppstår. 

 

Registerhållning 

Cabeco24 AB har en väl fungerande struktur för olika register såsom fakturering 

och bokföring. Det är lämpligt att använda samma struktur i dotterbolaget Scott 

AB då båda bolagen är tillverkningsföretag. Det kan till och med vara samma 

person som är ansvarig för samma uppgift i båda företagen.  

                                                 
21 Lokalhyra, Trenova Center 2004 
22 Intervju, den 9 december 2004 
23 Intervju, den 9 december 2004 
24 Scottmöte, den 15 december 2004 
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Risktagande 

I all form av affärsverksamhet finns det en inbyggd marknadsrisk, denna innebär 

att exempelvis marknaden inte tycker produkten motsvarar deras förväntningar 

och därför inte köper den. Det finns också en konjunktur risk inbyggt som 

företaget självt inte kan påverka utan måste anpassa sig efter. I all form av 

affärsverksamhet finns ett behov av extern kompetens. Denna kan visa sig vara 

utvald på felaktiga grunder och inte ge det bidrag till projektet som är nödvändigt. 

I Scotts fall så har den ett konkurrensförsprång som idag är stort då det inte finns 

någon liknande produkt. Försprånget kan snabbt tas igen av konkurrenter om de 

beslutar sig för att agera på marknaden. En nyutvecklad produkt som Scott är, 

kommer med stor sannolikhet att ha vissa barnsjukdomar som måste åtgärdas. 

 

4.7 Analys den egna situationen 

 

Här kommer vi att genomföra flera olika analyser för Scott AB och dess egen 

situation på marknaden. Vi kommer att utarbeta en SWOT – Analys, samt att vi 

kommer att beskriva företagets olika mål, affärsidé och mission. 

 

SWOT – Analys 

 

Styrkor 

Då Scott AB kommer att vara ett litet och flexibelt bolag för det med sig styrkor, 

som exempelvis att de på kort tid kan anpassa sig efter marknadens behov. En 

annan fördel med den lilla organisationen är att det går att kontrollera kostnader 

på ett effektivt sätt. Cabeco AB kan hjälpa och stödja Scott i ett tidigt skede i 

projektet. Det ger möjligheter till att hålla nere utvecklingskostnader i 

produktutvecklingen. Vidare kommer Scott AB att ha en egen säljorganisation 

som kommer att ha direktkontakt med kunderna. I samband med köpet av Scott så 

kommer kunden att bli erbjuden en förarutbildning för att säkerställa kunskaper 

om maskinen när det gäller drift och underhåll.  
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Scott AB kommer i huvudsak att erbjuda kunden ett hyresavtal som inledningsvis 

kan anpassas till en uppsägningstid på tre månader. Det leder till att kunden kan 

hyra Scott till en lägre kostnad än vad motsvarande dieseldrivna maskin kostar i 

drift och underhåll. 

 

Den projektgrupp som utvecklar Scott har tillsammans en stor erfarenhet. Då den 

tidiga trehjuliga elmopeden har sålts i cirka 700 exemplar så har det gett viktiga 

kunskaper som kan förebygga dyrbara misstag. I ett senare skede finns det 

kunskap, om företaget vill expandera utanför Sverige. Ytterligare en styrka är att 

projektgruppen har stor vana av ett flexibelt arbete. 

 

När respondenterna och övriga involverade i projektet talar om Scott så infinner 

sig en framtidskänsla som är inbyggd i produktens design och dess försprång mot 

olika konkurrenter. Då ett elfordon innehåller få rörliga delar så krävs det inte så 

mycket service och underhåll jämfört med motordrivna fordon. Eldrivna fordon 

har vid startögonblicket ett högt vridmoment på drivhjulen. Det leder till att 

arbetsstyrkan i maskinen är hög redan från start. Då det är ett eldrivet fordon så är 

detta en styrka att den är utrustad med ett effektivt batteribytessystem. Föraren 

kan enkelt byta hela batteripaketet på kort tid. Det systemet kan också 

kompletteras med ett snabbladdningssystem som återladdar 5o – 70 procent av 

den uttagna kraften på cirka en timma. 

 

Svagheter 

En tydlig svaghet i konceptet är att det inte finns något inarbetat och väletablerat 

varumärke som företaget kan bygga vidare på, de måste starta sin 

marknadsbearbetning helt från noll. Vidare så är den eldrivna redskapsbärare ett 

oprövat segment på marknaden. Det kommer att kosta mycket pengar att arbeta in 

ett nytt varumärke som förknippas med eldrivna redskapsbärare och få in det i 

medvetandet hos målgruppen. När det handlar om ett litet aktiebolag som det gör, 

så finns det klara begränsningar i finansieringen, utveckling och marknadsföring. 

Företaget är beroende av venture capital för att finansiera de initiala kostnader, 

som finns av produktutveckling och marknadsbearbetning för Scott. Företaget 

saknar idag kunskap om bra och effektiva distributionskanaler som kan hjälpa till 
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vid produktlanseringen. Vidare så är strukturen av marknadens kunder en svaghet 

för Scott då det är några få stora företag som sköter entreprenaden åt 

fastighetsbolagen. Där kan det rent av finnas fördomar och okunskap om eldrivna 

redskapsbärarens arbetskapacitet. 

 

Möjligheter 

Denna vidareutveckling av Grundeviks trehjuliga elmoped ser ut att vara en 

intressant nisch i marknaden. På grund av att det inte finns någon eldriven 

redskapsbärare som kan arbeta på det sätt som Scott. Den totala Svenska 

marknaden för dieseldrivna redskapsbärare är idag uppskattningsvis hundra 

miljoner kronor årligen. Scott borde rimligtvis kunna ta några procentenheter av 

denna marknad. För att i ett senare skede möjligtvis ta mellan fem och tio 

procentenheter av denna. Projektgruppen har också kontakter och kunskap för att 

kunna lansera produkten utomlands. Exempelvis i stegen: först i Skandinavium, 

sedan i Europa och i ett sista skede med hjälp av en samarbetspartner har den en 

potential att växa till en världsomfattande försäljning. Scott kan genom sin image 

hjälpa kunderna att profilera sig miljövänligt. Det leder till att Scott kan vara 

värdeskapande i kundens ögon och den bidrar till att stärka kundens image. 

Vidare finns möjligheter att regeringen fattar beslut om höjda bränsleskatter eller 

gör lagändringar för att göra olika fordon mer miljöinriktade. Dessa faktorer kan 

komma att stärka Scott som produkt och varumärke. 

 

I framtiden kommer eldrivna arbetsfordons prestanda att utvecklas, då är Scott en 

bra produkt att vidareutveckla. Det ger redan idag kunden en miljövänlig 

kostnadseffektiv lösning som är funktionsduglig och praktiskt för en lång tid 

framöver. En annan möjlighet med marknadsföringen av Scott är att det är viktigt 

att skapa ett bra samarbete med olika fastighetsbolag, de som lägger ut sin 

fastighetsskötsel på entreprenad. Fastighetsbolagen skriver upphandlingsavtal 

med dem som utför entreprenaden. Om Scott AB lyckas påverka 

fastighetsbolagen att införa en miljöpolicy där fastighetsskötseln skall skötas med 

eldrivna redskapsbärare, det leder till att stärka Scott AB:s marknadsandel. 
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Hot 

Ett direkt hot mot Scott skulle vara om någon konkurrent ser en 

marknadspotential i det segmentet och gör en liknande produkt som direkt 

konkurrerar med Scott. Då de har ett mer inarbetat varumärke kan de ta 

marknadsandelar som skulle ha varit möjliga för Scott AB. Kundstrukturen på 

marknaden kan vara ett möjligt hot, när det idag är några få som sköter 

entreprenaden åt fastighetsbolagen. Andra hot som bör beaktas är om det skulle 

bli en teknisk utveckling av dieselfordon som gör dem mera bränslesnåla och 

miljövänligare att använda, dessa har en större kraft och arbetskapacitet. Andra 

hot mot Scott är begränsningen i driftstiden och arbetsstyrkan i maskinen. När en 

direkt jämförelse görs så kan ett bränsledrivet fordon tankas och direkt köras 

vidare, medan ett eldrivet fordon behöver laddas under någon timma eller mer. 

 

I ett initialt marknadsföringsskede så är priset viktigt, en felaktig prissättning på 

Scott kan bli kostsamt ur två perspektiv. Dels att ett för lågt pris medföra att 

marknaden vänjer sig vid denna låga nivå och den kan bli svår att justera upp till 

en lämplig nivå. Det för med sig att företaget går miste om kapital till 

produktutveckling och eventuella vinster. För det andra att ett för högt pris kan 

medföra att marknaden direkt väljer bort Scott och den inte får den 

marknadsandel som är möjlig. Det leder också till att företagets försäljning inte 

når uppsatta mål och att de går miste om kapital till produktutveckling och 

eventuella vinster. 

 

Målsättningar 

Scott projekt med utvecklingen och lanseringen av den eldrivna redskapsbäraren 

gör det svårt att precisera någon enskild persons mål. I det här fallet handlar det 

om en projektgrupps samarbete och det kräver andra typer av mål. 

 

Cabeco AB som idag tillverkar diagnostikkablar till fordons och båtindustrin har 

som målsättning att diversifiera sin verksamhet. De kommer att vara moderbolag 

till Scott AB som kommer att tillverka och distribuerar produkten. I ett inledande 

skede av utvecklingen och lanseringen av Scott kommer moderbolag och 
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dotterbolag att samverka för att nå största möjliga effektivitet och spridning av 

olika risker. Målet är initialt att skapa ett material så att produkten kan presenteras 

för potentiella kunder och till eventuella pilotkunder. Vidare kommer Scott AB att 

startas i ett eget bolag, inför den viktiga lanseringstidpunkten som är Elmia 

mässan i Jönköping under september månad 2005. 

 

Affärsrörelsens lönsamhets och försäljningsmål är att produkten skall nå en break 

even punkt vid trettio enheter/år. Vid denna nivå skall kostnader och intäkter vara 

lika stora för att produkten vid större försäljningsvolymer skall generera en vinst. 

En tänkt målvolym i introduktionsskedet är femtio sålda enheter/år. Andra tydliga 

mål är att det skall startas en produktionslinje under 2006. I början skall en 

nollserie tillverkas, det är tio exemplar av Scott som erbjuds olika kunder med 

olika behov av den. Dessa tio maskiner kommer att användas tusen driftstimmar 

var. Sedan görs en utvärdering för att genomföra nödvändiga justeringar innan 

serieproduktionen kan startas.  

 

Vid ett positivt mottagande av Scott på marknaden så finns det ytterligare fyra 

stora delmål i lanseringarbetet. Det första är att ta fem till tio procent av den 

Svenska marknadsandelen för redskapsbärare. Mål två är att lansera Scott på den 

Skandinaviska marknaden. Delmål tre är att lansera denna på den Europeiska 

marknaden och mål nummer fyra är att skaffa en stark samarbetspartner som kan 

lansera den i USA och övriga delar av världen. 

 

Affärsidé 

En kostnadseffektiv eldriven redskapsbärare som tyst och smidigt utför krävande 

uppgifter såsom halkbekämpning, snöröjning, sopning och gräsklippning med 

hjälp av sin unika styrka. Den designade karossen är ergonomiskt utformad med 

tanke på förarens arbetsmiljö.  
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Mission 

I dagens samhälle är det viktigt för företag både det egna och andras att värna om 

miljön. Det leder till att dessa bolag kan profilera sig såsom miljövänliga med 

hjälp av Scott. Dennes mission är utformad som ”En eldriven redskapsbärare i 

tiden” 

 

5 Slutsats och rekommendationer 

 

När vi nu genomfört vår studie och har kommit fram till följande slutsatser med 

projektet. Syftet med detta var att göra en affärsplan åt Scott AB. Den kommer att 

ge en struktur för företaget och vara till grund vid kommande beslut om 

kapitalanskaffning för vidareutvecklingen av Scott. Vidare har det genomförts en 

marknadsundersökning där vi studerat var de potentiella kunderna finns och deras 

behov av produkten. De frågeställningar vi använde för att uppnå vårt syfte var: 

 

 Finns det ett behov av en eldriven redskapsbärare? 

 I så fall vilket behov finns av denna produkt på marknaden? 

 Vem har detta behov och hur skall företaget nå ut till dessa? 

 Vilken affärsplanstruktur är lämplig vid start av ett nytt företag?  

Vi kommer att strukturera våra svar efter de frågeställningar som använts. Vidare 

kommer vi att ge rekommendationer. Avslutningsvis för vi en sammanfattande 

diskussion om vår undersökning, dess resultat och vad som är viktigt för 

projektets framtid. 

 

 Finns det ett behov av en eldriven redskapsbärare? 

På marknaden idag finns ett stort utbud av motordrivna redskapsbärare i olika 

storlekar. Den typen av eldriven redskapsbärare som Scott representerar finns för 

närvarande inte. Denna produkt fyller ut en lucka i utbudet på marknaden. Med 
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det nya fordon som inte ger intryck av att vara en traktor. Denna elektriska 

redskapsbärare kan med sitt robusta utförande vidareutveckla nischen på 

marknaden. Vi ser att produkten ger ett bidrag till ett bredare utbud av 

miljöfordon på marknaden.  

 

Med hjälp av våra respondenters svar, så kom vi fram till att det finns en 

osäkerhet på marknaden vad det beträffar fordonets arbetskapacitet. Det kan 

finnas en risk för att målgruppen har förutfattade meningar om produktens 

kapacitet. Som vi ser det är det viktigt att Scott AB kommunicerar produktens 

fördelar med hjälp av en effektiv marknadsföring. Kunden är idag kanske inte 

medveten om Scotts unika egenskaper, fordon är dragstarkt, tyst och smidigt.  

 

 I så fall vilket behov finns av denna produkt på marknaden? 

Scott skall fungera som ett universalfordon, som med enkla handgrepp och utan 

tung belastning skall kunna utrustas med olika arbetsredskap. Under de intervjuer 

som vi genomförde med respondenterna. Där framkom det vilka arbetsområden 

som de ansåg vara rimliga för Scott att användas till. Arbetsuppgifterna varierade 

de kunde tänka sig att använda den till sopning, halkbekämpning, harva 

grusgångar eller dra en vagn med redskap på. 

 

Scotts tysta och smidiga gång gör att exempelvis fastighetsskötarna och 

kyrkogårdsförvaltningen kan ploga snö dygnet runt utan att störa. Vidare så 

underlättar det kontinuerliga underhållet där gångvägar är snöfria och att 

fastighetsskötaren inte behöver använda stora fordon som kör sönder 

anläggningen. 

 

Vi ser på samma sätt som respondenterna att Scott kan stärka kundens image och 

bidra till deras egen miljöprofil. Vidare ser vi fördelar med denna eldrivna 

redskapsbärare. En av dess unika egenskaper är den kraftfulla dragstyrka som 

fordonet har redan från startögonblicket. Andra fördelar med det här fordonet är 
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dess låga bullernivå och avgasfria gång, som leder till en vibrationsfri arbetsmiljö. 

Den har bra sikt med sina stora glasytor runt om. Fordonets smala hjulbas och 

lilla vändradie gör den mycket lämplig i trånga utrymmen. För att kunna använda 

Scott obegränsat så finns det ett patenterat system för att byta batterierna på 

mindre än en minut med hjälp av enkla redskap. 

 

 Vem har detta behov och hur skall företaget nå ut till dessa? 

Behovet av en redskapsbärare är i vårt moderna samhälle stort. Då parkarbetaren 

inte utför arbetet med hjälp av traditionella handverktyg. Resultatet blir att det 

finns ett behov av redskapsbärare som kan utrustas för olika arbetsuppgifter. Flera 

av de olika respondenter som vi haft kontakt med ser ett behov av en elektrisk 

redskapsbärare. Deras behov av Scott finns inom olika kommunala gatubolag, 

fastighetsbolag och kyrkogårdsförvaltning.  

 

Då produkten och konceptet är nytt på marknaden, så kan det vara lämpligt att 

varna för en viss osäkerhet och skepsis. Resultatet kan utebli på grund av tröskeln 

i försäljningsarbetet. Scott AB måste i sin marknadsföring kommunicera 

fördelarna med produkten Scott. Alla dess unika egenskaper måste lyftas fram. Ett 

effektivt sätt att underlätta försäljningen är att hyra ut den till kunden under 

kortare period på prov. Exempelvis i tre månader för att i ett senare skede 

omförhandla det avtalet till en längre tidsperiod på tre till fem år. 

 

Vi ser att Scott AB kan använda sig av olika mässor för att få produkten känd 

inför en större mängd potentiella kunder. Denna bearbetningsform av marknaden 

bör kompletteras med personlig försäljning där kontakt tas med kunden. När det 

gäller exempelvis gatubolag eller fastighetsbolag som kan lägga ut skötsel och 

underhåll på entreprenad, kan Scott AB påverka dessa bolag att skriva en 

miljöpolicy som gynnar användandet av eldrivna redskapsbärare. Vidare är det 

klokt att välja ut några pilotkunder med ett högt reklamvärde såsom exempelvis 

Liseberg och olika gatubolag. Dessa strategiska placeringar kan bli en inkörsport 

då andra ser produkten i arbete. 
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 Vilken affärsplanstruktur är lämplig vid start av ett nytt företag?  

Då Scott AB startas kommer många faktorer att behöva beaktas i affärsplanen för 

att tillfredställa de behov som alla intressenter har av information från företaget. 

Vi tycker att det leder fram till ett ständigt arbete och process med denna struktur, 

för att kunna använda den till att fatta rationella beslut efter. 

 

5.1 Våra rekommendationer 

 

För att Scott AB skall kunna få bästa möjliga förutsättningar i framtiden så 

behövs en grundligare genomlysning av marknad göras. Vidare så måste den 

analyseras djupare och segmenteras mera för att få fram en tydligare bild av 

kunden och dess behov. De olika kunderna måste prioriteras efter vilken 

försäljningspotential som de erbjuds. Samt att det är viktigt att marknadsföra 

konceptet så att marknaden får kännedom om den nya eldrivna redskapsbäraren.  

 

Utöver vad som varit syftet med rapporten har vi några rekommendationer till 

företaget. Bland våra respondenter finns det potentiella kunder som kan tänka sig 

att bli kontaktade igen, för att eventuellt bli pilotkunder. Vidare ser vi en 

möjlighet att använda Internet för kommunikation av denna produkt mot 

marknaden, det underlättar informationsspridande om produkten, exempelvis för 

reservdelar, service och underhåll.  
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6 Slutsatser 

 

Vi tycker att projekt Scott är ett starkt koncept med bra strategier för framtiden. 

Vidare som vi ser är det viktigt att noga följa inför startfasen hösten 2005. Det 

gäller för Scott AB att skapa en väl avvägd lansering av produkten, där bolaget tar 

hjälp av entreprenöriell marknadsföring i sitt arbete. För att främja 

informationsflödet är det också viktigt att arbeta med en enkelhet och tydlighet, 

på ett sätt som genomsyrar hela organisationen från produktionslinjen ut till 

kunden. När produktionen och försäljningen har startat så är uppföljning av 

uppsatta mål grundläggande för att skapa ett växande och välmående företag. 

Scott AB måste arbeta målmedvetet för att skapa ett förtroende i marknaden och 

därigenom profilera sitt varumärke. Vidare kan vi genom vårt arbete hjälpa Scott 

AB med information om några pilotkunder som redan vid intervjutillfället tyckte 

projektet var intressant. 

 

Då Scott inte är en färdigutvecklad produkt är det svårt för oss att veta hur den 

kommer att tas emot av marknaden. I framtiden är det viktigt att studera de olika 

omvärldsfaktorerna som påverkar denna. Först då kan företaget se vilka kunder 

som är lönsamma. De kundgrupper som vi undersökt är endast rekommenderade 

grupper och det är svårt att veta deras framtida köpkraft. 

 

Som rekommendationer till fortsatta studier ser vi det intressant att undersöka 

förutsättningarna för denna produkt att lanseras i andra länder och deras 

marknader. Vidare kan vi se ett intresse i att genomföra en bredare 

marknadsundersökning för produkten exempelvis på den europeiska marknaden. 

Då detta är en produkt som är beroende av riskkapital så är det en intressant del 

att fördjupa sig i. 

 

När vi nu reflekterar tillbaka på den undersökning som är gjord, så kunde ett 

större urval teorier ha bidragit till att rapporten blivit ännu mer diskuterad och 

innehållsrik. Exempelvis reflekterade vi inte från början över vikten av relationer i 
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marknadsföringen. Michael E. Porters five forces model som beskriver 

förhållandet mellan köparens styrka, hot av substitutprodukter och 

inträdesbarriärer för köpare och säljare, hade exempelvis varit ett bra komplement 

för detta.  

 

Vi ser ytterligare en fördel i att först använda sig av en provgrupp till 

intervjufrågorna. För att därigenom arbeta bort eventuella felformuleringar och 

hjälpa oss klargöra en tydligare bild. Fördelarna med att genomföra intervjuer 

gentemot en enkätundersökning, är att det går att fånga upp kvalitativ data till 

projektet. Det ger också möjligheter att gå in på nya relevanta områden som 

respondenten aktualiserar. Det arbetssättet skapar förtroende för utredningen. 

Nackdelarna med denna arbetsform är att den är tidskrävande och att den 

återspeglar vår subjektiva tolkning av vad som sägs under intervjuerna. Vidare är 

det svårt att sammanställa kvalitativ data på ett relevant sätt.  

 

När vår rapport och undersökning handlar om ett realistiskt projekt där en produkt 

planeras samt utvecklas, så ger detta vår rapport trovärdighet. Den 

marknadsundersökning vi genomfört och de svar respondenterna har givit oss på 

våra frågor detta anser vi ger validitet i undersökningen, då klara och tydliga 

upplysningar framkommit från undersökningsgruppen. Deras reflektioner går att 

generalisera och jämföra för olika målgrupper som har liknande behov av Scott. 

 

Vi ser det som viktigt för läsaren att reflektera över hur komplicerat det är att 

utarbeta en komplett affärsplan. Då Scott AB är i planeringsstadiet så saknas 

information som ej gått att dokumentera i nuvarande skede, utan denna måste 

genomföras om något år när företaget är i drift. Vi tycker att Scott AB kan följa 

denna affärsplansstruktur för att uppnå sina mål. 
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Intervjuer 

 

Fastighetsbolag 

Eidar Trollhättan, Fastigheter 

HSB Stockholm, Tekniska enheten  

Platen Fastigheter, Förvaltningschef  

Stena Fastigheter  

Vänersborgsbostäder, Maskinansvarig  

 

Stat, Kommun 

Banverket Huvudkontor, Fordonssektionen 

Gatubolaget Göteborg 

Luftfartsverket, Teknik 

 

Kyrkogårdsförvaltningen 

Kyrkogårdsförvaltningen, Trollhättan  

Kyrkogårdsförvaltningen, Vänersborg  

 

Industri, inomhustransporter 

Saab Automobil Trollhättan  

Volvo Eskilstuna, lagertekniker 
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Bilaga: 1 Företagspresentation 

 

Cabeco AB är ett företag som har utvecklat och tillverkat diagnoskablar och 

ledningsnät i tjugo år det är marknadsledande inom sitt område. En strävan inom 

företaget är att produkter och produktionssätt förädlas, tack vare en 

fingertoppskänsla hos dess tekniker, konstruktörer och montörer. Konstruktion 

och utveckling arbetar sida vid sida med monteringen. Det innebär att kunskapen 

sprids ut till alla led vilket leder till en garanti för kvalitet in i minsta detalj. Det är 

i kundernas unika behov och speciella förutsättningar hela processen startar. 

Cabecos största kunder finns inom fordonsindustrins eftermarknad. Några av 

kunderna är Volvo Cars, Volvo Trucks, Saab Automobile och båtindustrin. När en 

bilägare får problem med sin bil och vänder sig till en fordonsverkstad måste 

servicen vara effektiv och professionell. Eftermarknaden är en avgörande del i 

bilens totala kvalitetskoncept, och där är Cabecos smarta diagnoskablar en viktig 

kugge. Det är ett kablage för snabb och träffsäker felsökning av en bils elsystem. 

Verktygen är robusta, funktionella och säkra. Dessutom är de enkla och smidiga 

att använda. Det innebär att verkstäderna kan erbjuda snabb och exakt diagnostik 

som ger nöjda bilägare.  

 

För att kunna anpassa diagnoskabeln för varje unik bilmodell krävs ett intimt 

samarbete mellan företaget och dess kunder. Cabeco AB har ett brett och 

utvecklat kontaktnät av leverantörer, vilkas kompetens integreras i Cabecos 

produktutveckling. Ett samarbete som präglas av lyhördhet och ett opretentiöst 

förhållningssätt. Det är helt enkelt nödvändigt för att hitta den smartaste lösningen 

för kunden. Cabeco AB är ett lag, präglat av hjärtlighet och engagemang av de 

olika aktörerna. Det gemensamma målet är att utveckla den bästa lösningen för 

varje enskild kund och att ha roligt under tiden. Som präglas av en anda och ett 

förhandlingssätt som har medfört att många av de anställda på Cabeco AB har 

arbetat där under en längre tid på företaget. Även kundrelationer präglas av ett 

långsiktigt tänkande. Cabeco AB har en lång och trogen historia med många av 

sina kunder.  
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Bilaga: 2 Produktbeskrivning 

 

Presentation av undersökningsgruppen 

Mattias Furbo och Michael Johansson, är två studenter på Högskolan i 

Trollhättan/Uddevalla. Där studerar vi företagsekonomi och skriver vår 

kandidatexamen i samarbete med Cabeco AB i Vänersborg. Vår uppdragsgivare 

har tagit fram en ny produktlösning, en eldriven redskapsbärare. Denna skall vi 

utarbeta en marknadsundersökning för. I det utskicket bifogas ett 

informationsmaterial, som vi skulle vara tacksamma om du tog dig tid att studera. 

I ett senare skede kontaktar vi er för några följdfrågor i samband med utskicket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Projektgrupp 

 

Mattias,Michael 
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Bilaga: 3 Frågemall 

 

Produktens utseende, image 

1. Vad tycker du om utseendet på denna eldrivna redskapsbärare? 

  (Produktbilder Bilaga: 2, utveckla detta svar)  

2. Vilken känsla får du för produkten då den är eldriven? 

3. Kan denna produkt profilera er image på något sätt? 

 

Prestanda/teknik 

4. Vilket behov har ni av en eldriven redskapsbärare?  

 arbets/verksamhetsområde 

5. Vilka är fördelarna/nackdelarna med eldrivna redskapsbärare? 

6. Vilka är fördelarna/nackdelarna med motordrivna arbetsfordon? 

7. Har ni ett behov av dubbdäck eller snökedjor? 

8. Har ni ett behov av trepunktslyft bak, för sandning eller vattentank? 

 

Fordonsbehov 

9. Beskriv ert behov av liknande arbetsfordon, arbetsuppgifter? 

10. Vilka avdelningar har detta behov? 

11. Hur många likvärdiga (bränsle) fordon använder ni idag? 

 

Inköpskanaler 

12. Hur kommer ni i kontakt med olika redskapsleverantörer? 

13. var (om) köper ni redskapsbärare idag?  

14. Vad kostar likvärdiga bränslefordon på marknaden idag? 

15. Vem har befogenhet att göra inköp? 

16. Följer ni lagen om förenklad upphandling?  

 

Övrigt 

17. Har ni någon inköpspolicy för eldrivna fordon? 

18. Är det något ytterligare du vill tillföra? 
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Bilaga: 4 Respondenternas svar på frågemallen 

 

Produktens utseende, image 

1. Vad tycker du om utseendet på denna eldrivna redskapsbärare? 

Fastighetsförvaltare: ”Liknar andra fordon”, ”Helt Ok bra”, ”Helt Ok ingen 

erinran, Mycket bra och god sikt”, ”Helt Ok liten och kompakt”,  

Kyrkogårdsförvaltare: ”Ok då elbilar är fruktansvärt fula i vanliga fall, Ok att 

arbeta med”, ”Spännande” 

Industrier: ”Fräck och tilltalande”, ”Ser bra ut” 

Kommunalt gatubolag: ”Ej primärt” 

 

2. Vilken känsla får du för produkten då den är eldriven? 

Fastighetsförvaltare: ”Framtid och smidighet”, ”Positiv”, ”Lite klen för mycket 

snö”, ”Är den stark nog?, Vad orkar den?” 

Kyrkogårdsförvaltare: ”För fem-sex år sedan negativ – numera positiv”, 

”Superbt”  

Industrier: ”Ligger i tiden, inget buller”, ”Miljövänlig, låter inget, tyst” 

Kommunalt gatubolag: ”Marktryck, ej tyngre/hjul, problem vid våta gräsmattor” 

 

3. Kan denna produkt profilera er image på något sätt? 

Fastighetsförvaltare: ”Ja förstärka ytterligare”, ”Ja miljömedvetenhet”, ”Ja gott 

och väl”, ”Vi tror det, bra med denna drift,  

Kyrkogårdsförvaltare: ” Nej spelar ingen roll på kyrkogårdar, folk retar sig ofta 

på mindre maskiner som exempelvis motor och röjsågar”, ”Ja stärker upp den – 

behöver produkten” 

Industrier: ”Nej”, ”Nej” 

Kommunalt gatubolag: ”Eventuellt för entreprenörer” 

 

Prestanda/teknik 

4. Vilket behov har ni av en eldriven redskapsbärare? 

Arbets/verksamhetsområden 



Scott 
En eldriven redskapsbärare i tiden 

 
 

 72

Fastighetsförvaltare: ” Beror på”, ”Fastighetsskötsel”, ”Fastighetsskötsel”, 

”Transport och arbetsfordon” 

Kyrkogårdsförvaltare: ”Bekämpa ogräs på grusgångar, ploga”, ”Sopa, ploga, 

klippa” 

Industrier: ”Dra vagnar inom och utomhus”, ”Inget användningsområde – numera 

truckar” 

Kommunalt gatubolag: ”Entreprenörerna har detta, pris/kvm” 

 

5. Vilka är fördelarna/nackdelarna med eldrivna redskapsbärare? 

Fastighetsförvaltare: ”+Förstärker miljöprofilen, hänsyn, grön el”,”+ Miljö, 

arbetsmiljö, -skopa”, ”+Speciella utrymmen tyst gång, -lite svag måste laddas”, 

”+Miljö, tyst, inga avgaser” 

Kyrkogårdsförvaltare: ”+Driftskostnad, tyst, lagom bred 1,20, - hytt saknar 

värme, fyrhjulsdrift saknas”, ”+Tyst, smidigt, avgasfritt” 

Industrier: Inga kommentarer 

Kommunalt gatubolag: ”+ljudnivå, avgaser, -driftstid” 

 

6. Vilka är fördelarna/nackdelarna med motordrivna fordon? 

Fastighetsförvaltare: ”-Miljön”, ”+Skopa, flexibilitet”, -pris, miljö”, ”+Kompakt 

bra maskiner, - ljudet, motordelar”, ”-Miljö, utsläpp, ljud ofta inne i 

bostadsområde” 

Kyrkogårdsförvaltare: ”+Diffbroms till tvåhjulsdrivna fordon, fyrhjulsdrift, -

bränslepris”, ”-Ljudnivå, avgaser för personal och omgivning” 

Industrier: Inga kommentarer 

Kommunalt gatubolag: ”+Kontinuerlig drift, -ljud, avgaser” 

 

7. Har ni ett behov av dubbdäck eller snökedjor? 

Fastighetsförvaltare: ”Dubbdäck”, ”snökedjor”, ”Nej går utan”, ”Ja användes 

både och beroende på väder, 4-hjulsdrift inget behov” 

Kyrkogårdsförvaltare: ”Eventuellt snökedjor inte dubbdäck”, ”Nja” 

Industrier: Inga kommentarer 

Kommunalt gatubolag: ”Dubbdäck” 
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8. Har ni ett behov av trepunktslyft bak, för sandning eller vattentank? 

Fastighetsförvaltare: ”Ja sandning, Ja högtryckstvätt”, ”Ja för sandspridare”, ”Nej 

det finns inte”, ”Ja för sandspridning” 

Kyrkogårdsförvaltare: ”Ja absolut för sandning och harv”, ”Ja ökar 

möjligheterna” 

Industrier: Inga kommentarer 

Kommunalt gatubolag: ”För sandning” 

 

Fordonsbehov 

9. Beskriv ert behov av liknande arbetsfordon, arbetsuppgifter? 

Fastighetsförvaltare: ”Dieselfordon nu”, ”Behov finns – styrka saknas”,  

Kyrkogårdsförvaltare: ”Harva grusgångar, mindre transporter, ploga, sandning, 

gräsklippning”, ”Sopa, ploga, klippa” 

Industrier: ”Dragtruckar” 

Kommunalt gatubolag: ”Gräsklippning” 

 

10. Vilka avdelningar har detta behov? 

Fastighetsförvaltare: ”Entreprenörer utför arbetet”, ”Fastighetsskötare”, ”Egen 

regi + teknisk service som också utför externa uppdrag” 

Kyrkogårdsförvaltare: ”Kyrkogårdsförvaltningen med vaktmästare”, 

”Kyrkogårdsförvaltningar” 

Industrier: Inga kommentarer 

Kommunalt gatubolag: Inga kommentarer 

 

11. Hur många likvärdiga (bränsle) fordon använder ni idag? 

Fastighetsförvaltare: ”Inköp av ca 10 fordon/säsongsår”, ”10 traktorer”, 

”8 stycken motordrivna”, 6-8 stycken” 

Kyrkogårdsförvaltare: ”2 små elbilar, 2 minitraktorer,”, ”6 bränsle+ el truck och 

el moped” 

Industrier: ”30-35 truckar” 

Kommunalt gatubolag: ”3 stycken 4,5 meter klippbredd, entreprenörer 72 tum” 

 

Inköpskanaler 
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12. Hur kommer ni i kontakt med olika redskapsleverantörer? 

Fastighetsförvaltare: ”Studerar andra, söker själva, ger förslag till entreprenörer 

vid byte av maskiner”, ”Mässor, offert, webb”, ”Inköpsorganisationen SABO, tar 

in anbud, HBV allting därifrån, ”handlare – avtal” 

Kyrkogårdsförvaltare: ”Reklam visning Quality hotell, Jönköpingsmässa, gamla 

kontakter”, ”Mässor som Park och Trädgård, reklam” 

Industrier: ”Hyresavtal – outsourcing,”  

Kommunalt gatubolag: ”Mässor, återförsäljare, säljare, central katalog, Borlänge 

Dalarna trådgårdsmaskiner” 

 

13. Var (om) köper ni redskapsbärare idag? 

Fastighetsförvaltare: ”Närområdet Göteborg”, ”Lindström Lomma”, ”Alltid via 

HBV och SABO” 

Kyrkogårdsförvaltare: ”Många olika, Andresens maskin Borås”, ”Blandat” 

Industrier: Inga kommentarer 

Kommunalt gatubolag: ”Västerservice, Håkan Mattsson” 

 

14. Vad kostar likvärdiga bränslefordon på marknaden idag? 

Fastighetsförvaltare: ”5-600 000”, ”400 000, 600 000 med redskap”, ”300 000 – 

350 000 + moms+redskap”, ”600 000 – 700 000” 

 Kyrkogårdsförvaltare: ”Minitraktor 5-600 000, elfordon 125 000”, ”Ej 

jämförbart” 

Industrier: ”140 000-150 000 elfordon” 

Kommunalt gatubolag: ”300 000 + utrustning” 

 

15. Vem har befogenhet att göra inköp? 

Fastighetsförvaltare: ”Tillsammans VD + fastighetsskötare + chefer”, ”Mer än 

100 000 VD”, ”Hör efter med personal om behov sedan undertecknad med VD”, 

”Styrgrupp och ledningsgrupp” 

Kyrkogårdsförvaltare: ”Politiskt beslut med förslag, ett basbelopp själv”, ”Äska 

pengar, budgetberedning, test, kyrkogårdsnämnd” 

Industrier: ”Behov, inköp, attest, budget, upphandling” 

Kommunalt gatubolag: ”Inköpschef + rekommendationer” 
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16. Följer ni lagen om officiell upphandling? 

Fastighetsförvaltare: ”Nej men gör det ändå”, ”Ja”, ”Ja ibland beror på belopp, 

HBV har avtal med leverantörer”, ”Ja alla lagar”,  

Kyrkogårdsförvaltningar: ”Ja”, ”Ja” 

Industrier: Inga kommentarer 

Kommunalt gatubolag: ”Offentlig upphandling” 

 

Övrigt 

17. Har ni någon inköpspolicy för eldrivna fordon? 

Fastighetsförvaltare: ”Inte direkt”, ”Nej”, ”Ja om så är möjligt”, ”Ja 

miljöarbetspolicy, inte så klart skrivet men skall använda miljödrivna fordon” 

Kyrkogårdsförvaltningar: ”Nej behov avgör”, ”Miljöpolicy, testar och prioriterar” 

Industrier: ”Nej”, ”Bara truckar” 

Kommunalt gatubolag: ”Ja, allmän miljöpolicy – miljöanpassad, att undvika 

fossila bränslen” 

 

18. Är det något ytterligare du vill tillföra? 

Fastighetsförvaltare: ”Eventuellt redskapsställ?, högt tryck på gräs?”, 

”Markfrigång 15 cm för lite!, 4 hjulsdrift?”, ”Säkerhet med bälte?, Lätt och 

smidig att ta sig ur – bra med skjutdörr, svensk leverantör nära till reparation och 

delar”, ”Lite klen driftstid vill ha längre, himla käck och trevlig” 

Kyrkogårdsförvaltningar: ”Viktigt med fyrhjulsdrift, bra ventilation annars bättre 

med en öppen lösning, air condition är inte intressant, får inte bli bredare då det är 

trångt mellan gravstenarna, längd inte lika viktig och vändradie, trepunktslift bak 

viktigt”, ”Dubbelhytt? bra när personalen åker långa sträckor och ofta 2 personer, 

Orange varningslampa på taket?” 

Industrier: Inga kommentarer 

Kommunalt gatubolag: Inga kommentarer  

 

Bortfall 

Banverket: denna enhet använder enbart spårgående elfordon. 

HSB: avböjde att svara på frågor, då för lite information fanns enlig dem. 

Luftfartsverket: vi har ej lyckats få kontakt med en respondent. 


