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Förord 
Vi har under vårterminen 2018 givits möjlighet att undersöka ett komplext problem i en högst aktuell 

och intressant bransch. Vi vill därför rikta tacksamhet mot de personer som möjliggjort detta. 

 

Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till de yrkesverksamma aktörer som deltagit i studien. Det har 

varit ett privilegium att få förvalta er kompetens, som genom värdefulla kunskaper och infallsvinklar har 

möjliggjort studiens genomförande. 

 

Vi vill tacka vår handledare Ulla Sandén, som genom uppsatsprocessen väglett, stöttat och utmanat oss 

att hela tiden utveckla studien till det bättre. 

 

Slutligen vill vi tacka uppsatsprocessens övriga fem uppsatspar, som deltagit i samma seminariegrupp 

under terminens gång. Tack vare era opponeringar, synpunkter och förslag på förbättringspunkter har 

uppsatsen varit möjlig att genomföra med ett så bra resultat som möjligt.  

 

Med bidrag från ovan har vi skapat en studie som med förhoppning kommer vara ett kunskapsbidrag för 

såväl företag som framtida forskning.  

 

Tack! 

 

 

Stockholm, 2018-05-21 

 

 

 

 

Simon Stenström     Victor Pege  

 

 



 
 

 

Sammanfattning  
Företag använder marknadssegmentering för att dela in kunder i grupper utefter liknande karaktäristika, 

som exempelvis betalningsvilja. Företag kan i sinom tid möta en mättad marknad inom dess segment, 

och behöver då ompositionera strategier mot nya segment för fortsatt kundtillväxt. För företag som valt 

en positionering mot segment med hög betalningsvilja (high-end), är en möjlighet för fortsatt 

kundtillväxt istället ompositionering mot lägre segment (low-end). 

 

Syftet med studien var att kartlägga och identifiera hur företag besittande en högpristjänst, kan nå 

kunder med lägre betalningsvilja genom nedåtgående segmentering. Detta utan att skada varumärket och 

riskera förluster av befintliga kunder. Utifrån syftet fastslogs följande frågeställning: 

 

• Hur kan SaaS-företag som besitter en high-end tjänst, använda nedåtgående segmentering utan 

att skada varumärket och förlora befintliga kunder? 

 

Studiens avgränsning begränsades till SaaS-företag, en delbransch inom IT-branschen. Detta med 

anledning av dess unika, relativt obefintliga, marginalkostnad. Studien har genomförts genom att 

använda en kvalitativ forskningsmetodik, i form av fem semistrukturerade intervjuer med fyra företag 

ståendes inför det problem som berörs. Studien består genomgående av en struktur baserad på blocken 

segmentering, tillväxt, lönsamhet samt varumärke. 

 

Studiens resultat, baserad på insamlad empiri och analys, har lett till en slutsats som påvisat fyra stycken 

beståndsdelar. Dessa ter sig vara faktorer som en high-end tjänst bör inneha, för en lyckad 

strategiförändring mot lägre marknadssegment. Dessa fyra kriterier är marknadsmedvetenhet, skalbar 

tjänst, flerstegig prismodell samt varumärkesmedvetenhet.  

 

Nyckelord: Marknadssegmentering, high-end, low-end, B2B, business-to-business, marginalkostnad, 

SaaS, Software-as-a-Service, lönsamhet, betalningsvilja, tillväxt 

 



 
 

 

Abstract 
Companies use market segmentation to divide customers into groups along similar characteristics, such 

as willingness to pay. Companies could eventually meet a saturated market within its segments, and 

would then need to reposition towards new segments for continued customer growth. For companies 

that choose to position themselves against segments with high willingness to pay (high-end), a 

possibility of continued customer growth is to position segments with lower willingness to pay (low-

end). 

 

The purpose of this thesis was to plot and identify how companies, proprietors of a high-end solution, 

can use downward segmentation to reach customers with lower willingness to pay. This without 

damaging the brand and risking losses of existing customers. Based on the purpose of the thesis, the 

following research question has been established: 

 

• How can SaaS-companies that have a high-end service, use downward segmentation without 

damaging their brand and losing existing customers? 

 

The delimitation of the study was limited to SaaS companies, a sub-sector in the IT industry. This is due 

to its unique, relatively non-existent, marginal cost. The study has been conducted using a qualitative 

research method, in the form of five semi structured interviews with four companies facing the problem 

concerned. The study is continuously conducted through a structure based on segmentation, growth, 

profitability and brand. 

 

The results of the study, based on collected empirical data and the analysis, have led to a conclusion 

containing four specific components. These appear to be factors that a high-end service should hold for 

a successful strategy change towards lower market segments. These four criteria are market awareness, 

scalable service, multi-pricing model and brand awareness. 

 

This thesis is written in Swedish. 

  

Keywords: Market segmentation, high-end, low-end, B2B, business-to-business, marginal cost, SaaS, 

Software-as-a-service, profitability, willingness to pay, growth 
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1. Inledning  

I detta avsnitt behandlas inledningsvis en bakgrund till problemet, innan studiens 

problemformulering leder vidare till syftet samt forskningsfrågan. Syftet med detta avsnitt är 

att ge läsaren en förståelse för ämnet, en tydlig bakgrund till problemet, att visa på tidigare 

forskning, samt att belysa var kunskapsluckan som studien ämnar att fylla i lokaliserats. 

 

1.1. Bakgrund  

Kunder är olika, och därav existerar flertalet varierande behov och beteenden. Detta är något 

som Yankelovich och Meer (2006) beskriver i en studie som behandlar 

marknadssegmentering. Olikheter mellan kunders mångsidiga behov bör lokaliseras för att 

korrekt dela upp marknaden i olika segment. För att lyckas med lokaliseringen av dessa 

segment använder företag marknadssegmentering (Yankelovich & Meer 2006). Kotler et al. 

(2005, s. 391) beskriver marknadssegmentering som klassificeringen av potentiella kunder, 

där likheter innehas gällande attribut och köpbeteende. Kutlu och Sickles (2017) definierar 

olika segment utefter olika karaktäristika, där kunder med lägre betalningsvilja (low-end) och 

kunder med högre betalningsvilja (high-end) skiljer sig åt. Martin (2011) menar att rätt 

marknadssegmentering är av kritisk betydelse för att uppnå högsta möjliga avkastning på 

marknadsförings- och försäljningskostnader.  

 

“If you’re not thinking segments, you’re not thinking.”  

-Theodore Levitt (1986) 

 

Företags positionering är inte enbart mot konsumenter (B2C), utan även mot andra företag 

(B2B). Söllner och Rese (1998) hävdar att segmenteringsprocessen skulle kunna förbättras 

avsevärt om konkurrenter på marknaden i högre grad var en del av marknadsanalysen när 

marknader segmenteras. Således kan det ses som ett smärre krav att företag besitter kunskap 

om dess omgivning och konkurrenternas beteende för en mer lyckad segmentering. Brotspies 

och Weinstein (2017) hänvisar till teknologins snabba utveckling och affärsprocessers ökade 

komplexitet, något som ställer större krav på segmenteringen i form av ökad 

förändringsbenägenhet och flexibilitet. Pine (2015) diskuterar Internets framväxt som ett 

eventuellt problem för företag, då kunderna får mer och mer information, vilket ställer större 

krav på företagen att möta sina kunders behov och preferenser. Segmentering ter sig vara en 
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komplex process, inte minst i ett konstant föränderligt företagsklimat, påverkat samt influerat 

av omvärldsfaktorer och trender. 

 

Digitalisering, processen där analog information omformas för att kunna bearbetas digitalt 

(Nationalencyklopedin 2018), är en samhällsförändring som varit verksam under en lång 

tidsperiod. Detta är en process som har accelererat de senaste åren. 

 

“Sverige har som mål att vara bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter”  

(Regeringen 2017) 

 

Den svenska regeringen har påbörjat en expansiv digitaliseringsstrategi, med syftet att detta 

ska bidra till full sysselsättning, samt ökad konkurrenskraft. I en rapport av Regeringen 

(Regeringen 2017b) beskrivs hur ett instiftat digitaliseringsråd ska arbeta för att nå de 

utformade delmålen i digitaliseringsstrategin (Regeringen 2017a). Delmålen ska 

säkerhetsställa att Sverige är ett långt framskridet land när det gäller digitalisering, samt 

prioritera och uppmuntra till innovation och forskning inom området. Vidare belyser 

Regeringen vid presentation av strategin att digitaliseringsprocessen mycket väl kan leda till 

investeringar i Sverige (Regeringen 2017c). Detta skulle öka den svenska exporten och 

därigenom öka inflödet av utländsk kapital, något som framförallt skulle möjliggöra tillväxt i 

den svenska IT-sektorn.  

 

I rapporten “Företagen och digitaliseringen” (Svenskt Näringsliv 2016) beskrivs vikten av att 

den svenska politiken anpassas och riktas för att dra maximal nytta av digitaliseringens 

framfart. Enligt IT&Telekomföretagen (2017) existerade 47 947 verksamma företag inom IT 

och Telekom i Sverige år 2015, och varav dessa 40 538 inom delbranschen “Programvara och 

IT-tjänster”. Inom denna delbransch är SaaS (Software-as-a-Service) en av de snabbast 

växande delarna. Mellan 2016 och 2020 beräknas investeringar i SaaS-lösningar växa globalt 

med nästan 50%, till 75,7 miljarder dollar årligen (Cisco 2018). 

 

SaaS (Software-as-a-Service) är en molnlösning som tillhandahåller programvara via Internet. 

Traditionellt har programvara erbjudits och sålts i förpackning hos en butik, något som senare 

utvecklats till att i större utsträckning tillhandahållas som en färdig lösning via internet i det så 

kallade molnet. Den aktör som levererar lösningen ansvarar för uppdateringar, säkerhet och 

drift, något som tidigare varje enskild kund själv fått ansvara för. Detta skapar fördelar för 
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både kund och säljande part. Kunden behöver inte betala för mer än den behöver, och säljande 

part får istället för en enda intäkt löpande intäkter månadsvis, som standard via abonnemang. 

Detta är en affärsmodell som karaktäriserar just mjukvarutypen SaaS-lösningar (Interroute 

2018). Arora et al. (2006) pekar på det faktum att marginalkostnaden för just mjukvara i de 

flesta fall är näst intill obefintlig. Marginalkostnad är kostnaden för ytterligare en producerad 

enhet, som är en bidragande faktor till ett företags lönsamhet.  

 

För att företag ska överleva på lång sikt är lönsamhet en nödvändighet. Marknaden och 

konkurrensen kräver ständig utveckling och anpassning, och för att möjliggöra detta krävs 

kapital. Omvärldsfaktorer och trender påverkar alla segment, och företagens behov skiftar. 

För att nå fortsatt lönsamhet, krävs konstant utveckling. 

 

“A market is never saturated with a good product, but it is very quickly saturated  

with a bad one.“  

-Henry Ford (1908) 
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1.2. Problemformulering  

Företag som strategiskt är positionerade mot specifika segment kan i tillväxtfasen förr eller 

senare stöta på en mättad marknad. Mättad marknad syftar till att marknaden inte längre 

efterfrågar produkten eller tjänsten i samma grad, samt att det potentiella antalet 

förstagångskunder minskar (Aaker & McLoughlin 2007, s. 83). Detta ställer företagen inför 

ett segmenteringsproblem, medfört att nya marknadssegment behöver lokaliseras för en 

fortsatt tillväxt. Ett vanligt förekommande scenario är att företag då förflyttar positioneringen 

från lägre marknadssegment (low-end) till högre marknadssegment (high-end). Frågan är vad 

som händer om problemet är det omvända, det vill säga om ett företag som besitter en high-

end tjänst har nått en mättad marknad och istället vill förflytta positioneringen till ett nytt, 

lägre marknadssegment? 

 

Ett begrepp som benämns i artikeln “Luxury for the masses” (Silverstein & Fiske 2003) är 

masstige. Artikelns författare har sammanslagit orden mass och prestige, och beskriver det 

som prestige eller lyx för massan. Begreppet masstige kopplas till nedåtgående 

varumärkesbreddning, vilket står i samband med nedåtgående segmentering. Kort beskrivet; 

prestigeprodukter (high-end) till priser som passar massan (low-end). Stegemann (2006) 

bekräftar att lyxvarumärken, som tidigare endast varit tillgänglig för en liten grupp 

privilegierade individer, på senare tid blivit tillgängliga för en större mängd kunder. Truong et 

al. (2009) har studerat hur masstige varit en effektiv och högst avgörande strategi till att 

flertalet lyxvarumärken inom mode har utvecklats till de största företagen inom sin bransch. 

Företagen har producerat och sålt högprisprodukter, men nu till väsentligt lägre priser utan att 

befintliga varumärken har förlorat värde. 
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Figur 1.1: Innan samt efter nedåtgående marknadssegmentering. 

 

Kapferer och Bastien (2008) har behandlat begreppet trading up, som syftar till en 

marknadsföringsstrategi för att nå högre marknadssegment. Kapferer och Bastien (2008) 

behandlar även definitionen av lyx, och det faktum att lyx har blivit allt svårare att definiera 

de senaste åren, mycket på grund av masstige. Flertalet forskningsstudier har sedermera 

genomförts inom masstige som strategi, där inriktningen då varit gällande hur lyxprodukter 

kan tas till lägre segment, i princip uteslutande inom modebranschen. Problemformuleringen 

för denna studie ämnar att, istället för lyxvaror inom mode, beröra high-end tjänster och 

problemet vid dess nedåtgående varumärkesbreddning. Därav har begreppet masstige ansetts 

vara en lämplig metafor att passa studien i fråga.  

 

Tidigare forskning har tydligt belyst hur masstige är en viktig strategi för att nå nya 

marknadssegment när det gäller lyxvaror. Det tidigare forskning inte belyst i samma mening 

är tillvägagångssättet för att lyckas med masstige, och då framförallt inom andra segment 

förutom specifikt lyxvaror i modebranschen. Reddy et al. (2009) har i en studie granskat hur 

modeföretags lönsamhet korrelerar med varumärkesbreddning. De fann i sin studie att de 

företag med högst lönsamhet också var de företag som breddat sitt varumärke mest, i detta fall 

genom att lansera flertalet nya produktlinjer. Ahn et al. (2018) menar att stora möjligheter 

föreligger med varumärkesbreddning. Samtidigt menar de också att stora risker föreligger, 

särskilt för lyxvarumärken som kan riskera att kunder väljer bort de dyrare varorna för de 

billigare. Parker et al. (2018) menar att om varumärkesbreddningen är att anse som avlägsen 

från kärnverksamheten, bör den ses som en sista utväg. Är den istället en relativt närbesläktad 

produktförändring, bör den istället genomföras så fort som möjligt.  
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Denna studie avser att undersöka huruvida liknande strategier kan vara applicerbara när 

istället SaaS-tjänster inom high-end segment, ämnas ompositioneras mot low-end segment.  

Här anses att en tydlig kunskapslucka inom marknadssegmentering ha lokaliserats, en 

kunskapslucka som denna studie bidrar till att fylla. Denna studie skulle kunna vara relevant 

för företag och organisationer inom high-end segment, som vid en mättad marknad kräver 

ompositionering mot lägre segment för fortsatt tillväxt. Vidare kan studien vara högst 

intressant för mjukvaruföretag, mer specifikt SaaS-lösningar. 

 

1.3. Syfte 

Syftet med denna studie är att kartlägga och identifiera hur företag besittande en högpristjänst, 

kan nå kunder med lägre betalningsvilja genom nedåtgående segmentering. Detta utan att 

skada varumärket och riskera förluster av befintliga kunder. 

 

1.4. Forskningsfråga  

Hur kan SaaS-företag som besitter en high-end tjänst, använda nedåtgående segmentering 

utan att skada varumärket och förlora befintliga kunder? 

 

1.5. Avgränsningar  

För studien har vissa avgränsningar genomförts, främst för att göra problemet 

undersökningsbart. Studien riktades enbart mot företag inom high-end segment, som ämnar 

att ompositioneras nedåt mot low-end segment. Företagen som undersöktes tillhörde endast 

branscher innehavandes SaaS-lösningar. Avgränsningen genomfördes med anledning av 

författarnas inledande antaganden kring låg, näst intill obefintlig marginalkostnad hos SaaS-

företag, och således dess stora lönsamhetspotential för liknande företag. Vidare undersöktes 

studien endast inom B2B (business-to-business) från de säljande företagens perspektiv, då 

detta endast ansågs vara relevant för syfte och befintlig tidsram.  
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2. Teori 

I följande teoriavsnitt följer en genomgång av de teorier som anses essentiella för studien. 

Teoriavsnittet belyser teorier och modeller från olika delar av problemet, för att skapa en 

bred och djup förståelse som sedan används för att bearbeta empirin. Teorierna som 

behandlas är inom områdena segmentering, tillväxt, lönsamhet samt varumärket.  

 

2.1. Segmentering 

Marknadssegmentering som begrepp och teori härstammar från en skolbildning inom 

marknadsföring vid namn “Managerial School of Thought”. Denna skolbildning är uppskattad 

och har gett flertalet viktiga insikter och teorier som används återkommande idag. Begreppet 

marknadssegmentering myntades 1956 av Wendel Smith (Sheth 1988, s. 99). Uppkomsten 

berodde på konsumenters ökade känslighet vad gällde deras behov och därav att 

konsumenters heterogena efterfrågan, det vill säga att olika saker efterfrågas. Vidare 

framställde och beskrev Philip Kotler fyra faktorer för effektiv marknadssegmentering. 

Segmenten måste enligt Kotler vara distinkta, tillgängliga, mätbara och lönsamma (Baines & 

Fill 2014, s. 224). 

 

 
Figur 2.1: Egen grafik av STP-modellen (Kotler et al. 2005, s. 391). 

 

Baines och Fill (2014, s. 202) beskriver segmentering som ett brett ämne, där en 

grundläggande modell inom marknadssegmentering är STP-modellen. STP står för 

Segmentering, Inriktning (Targeting) och Positionering. Segmentering innebär att marknaden 

delas upp i olika distinkta grupper av kunder, med liknande karaktäristika och behov. Första 

steget handlar om att identifiera en grupp av befintliga eller potentiella kunder, med liknande 

karaktäristika. Efter genomförd segmenteringen är nästa steg att besluta vilken grupp som 

företaget ska rikta strategin mot, vilket kallas för inriktning. Det slutgiltiga steget i modellen 

är positionering. När segmenten är uppdelade och företaget har valt dess specifika segment,  
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börjar processen gällande hur företaget genomför positioneringen. (Baines & Fill 2014, ss. 

202-206)  

 

Kotler (2005, ss. 408-410) hävdar att inriktning och positionering mot specifika segment 

istället, för en hel marknad, ger företag större chans att leverera värde för kunder, samt att få 

maximal utdelning för den nära kontakten med kunderna. Företag inom B2B kan exempelvis 

segmentera marknaden i olika industrier. Ett annat alternativ är att segmentera utefter ett 

företags storlek eller geografiska position, alternativt endast genom köpbeteende. (Kotler et 

al. 2005, ss. 408-410) 

   

Brotspeis och Weinstein (2017) behandlar segmentering och beskriver processen att 

segmentera affärsmarknader som utmanande, men med potentiellt väldigt hög avkastning. 

Foss och Stone (2001) betonar att kunder, vare sig det är mellanhänder eller slutkunder, är en 

snabbföränderlig process. Därav är det svårt för företag att använda äldre analysmodeller, och 

därmed behöver företag ständigt utvecklas i takt med omgivningen. Såväl Söllner och Rese 

(1998) som Brotspeis och Weinstein (2017) talar om essensen av konkurrentanalys inom 

segmenteringsprocessen. Detta framställs som en faktor för en lyckad segmentering. Joseph 

Pine (2015) vidareutvecklar teorin om att förändringsviljan är viktig, och hävdar att företag 

ständigt måste uppfinna nya sätt att attrahera, engagera och uppskatta kunder. Detta beskrivs 

som särskilt viktigt inom B2B.   

 

Masstige (Silverstein & Fiske 2003) har som tidigare nämnt främst fokuserat på nedåtgående 

segmentering inom modebranschen, där ordets korrekta betydelse är prestige för massan. 

Modellen behandlar företeelsen där en lyxprodukt tas från ett högt segment och pris, och görs 

tillgänglig för fler kunder med lägre betalningsvilja. Således görs en varumärkesutbyggnad 

och produkten anpassas från enbart exklusiv lyx till mer tillgänglig. Detta kan göras genom att 

produkten skalas av, samt att prismodellen ser annorlunda ut. Enligt Silverstein och Fiske 

(2003) kan denna strategi ge tillväxt, lönsamhet och skapa fördelar. 
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2.2. Tillväxtmodeller 

2.2.1. Tillväxtmatris 

Ansoff-matrisen (Ansoff 1957), även kallad produkt- och marknadsmatrisen, är ett strategiskt 

verktyg som är användbart när företag ska besluta tillväxtstrategi för både produkt och 

marknad. Matrisens strategier fördelas över fyra huvudområden som vidare innefattar endera 

utveckling av nuvarande marknad/produkt, alternativt utveckling av nya 

marknader/produkter. (Ansoff 1957) 

 

 
Figur 2.2: Egen grafik av Ansoff-matrisen (Ansoff, 1957). 

 

 

Marknadspenetrering innebär att nuvarande produkt fortlever på den nuvarande marknaden 

genom antingen bevarande av nuvarande marknadsandelar, eller genom erövring av 

konkurrenternas marknadsandelar. Detta via exempelvis en ökad målmarknad, som i sig leder 

till ökad försäljning och starkare marknadsposition. (Ansoff 1957) 

  

Marknadsutveckling innebär att med en redan existerande produkt, angrips en ny marknad. 

Marknadsutveckling är en bred strategi, som exempelvis innefattar att satsa på nya länder. Det 

övergripande syftet med strategin är att sälja samma produkt, fast till fler kunder. (Ansoff 

1957) 
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Produktutveckling innebär att på den befintliga, redan etablerade marknaden, väljer företaget 

att utveckla och lansera en ny produkt. Detta kan möjliggöras genom exempelvis utveckling 

av en befintlig produkt. Med befintlig kunskap om marknadens struktur, ligger tilltron i att 

produktutvecklingen ska stärka positionen på marknaden ytterligare. (Ansoff 1957) 

 

Diversifiering innebär att med en ny produkt angrips en ny marknad, och företagets 

verksamhet expanderas till ett för företaget, främmande område (Ansoff 1957). Koncentrisk 

diversifiering är en vidareutveckling av diversifiering (Hyunwoo et al. 2017), och anses vara 

av relevans för denna studie. 

 

2.2.2. Koncentrisk diversifiering  

Hyunwoo et al. (2017) har i en forskningsstudie undersökt diversifieringens komponenter, och 

då med inriktning på så kallad koncentrisk diversifiering. När teknologiska likheter existerar 

mellan två marknader, möjliggör koncentrisk diversifiering tillvaratagande av teknologisk 

kunskap vid utvecklande och lansering av nya produkter, på nya marknader. Då kostnader för 

utveckling av teknik besparas och tidigare erfarenheter kan nyttjas, skapas fördelar vid inträde 

på nya marknader. Existerande produkttyper blir i en ny form tillgängliga för en ny grupp av 

kunder, och marknadssynergier kan potentiellt uppnås.  

 

Ahuja och Lampert (2001) menar att etablerade företag med en etablerad teknik ofta är de 

som lanserar nya, banbrytande innovationer. Dessa företag söker nya lösningar som på 

problem som ligger nära företagets redan existerande lösningar. Med erfarenhet inom området 

och med existerande teknik, kan företag förbigå grundläggande steg i skapandet av nya 

innovationer och lösningar. Hyunwoo et al. (2017) menar att koncentrisk diversifiering 

möjliggör ett tilltäppande av marknadssegment som är orörda, vilket i sig möjliggör ökad 

lönsamhet. 
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2.3. Lönsamhet 

För att beräkna lönsamhet i ett företag, subtraheras total omsättning med totala kostnader. 

Företag kan i stor utsträckning ha kontroll över dess kostnader, i större grad än kontroll över 

försäljningen. Dessa faktorer visualiseras inte förrän efter att de först har inträffat, som en 

återblick över företagets prestation. För att företagsledningen ska beräkna hur förändringar i 

pris och kvantitet kommer att påverka lönsamheten, används kostnadsfunktioner. 

Prissänkningar kan exempelvis stimulera en förhöjd efterfrågan, och företag måste då kunna 

prognostisera huruvida totalkostnaden skulle påverkas, och därmed lönsamheten. (Besanko et 

al. 2013, ss. 10-11) 

 

Totalkostnadsfunktionen förklarar förhållandet mellan totalkostnaden (TC) och antalet 

producerade enheter under samma tidsperiod (Q). 

 

 

 

 
Figur 2.3: Totalkostnadsfunktionen (Besanko et al., 2013, s. 11). 

 

Beroende på antalet enheter som produceras, genereras en unik totalkostnad för varje 

scenario. Effektiviseringar kan möjliggöra lägre kostnader, och därmed skillnader i 

totalkostnad. Ju effektivare ett företag blir, desto större investeringar krävs i exempelvis 

arbetskraft och maskiner, för att fortsatt öka effektiviteten. Detta är något som får 

totalkostnaden att öka innan den senare avtar i takt med potentiell ökad  
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effektivisering (Besanko et al. 2013, s. 12). De totala kostnaderna kan fördelas ut som fasta 

respektive rörliga kostnader. Fasta kostnader består av exempelvis fastighets- och 

administrativa kostnader. Dessa är relativt fasta oavsett produktionsmängden. De rörliga 

kostnaderna fluktuerar beroende på antalet enheter som produceras, och påverkas av 

exempelvis lönekostnader och provisioner till försäljare (Besanko et al. 2013, s. 13). 

Totalkostnaden påverkas av en genomsnittlig kostnad (som i sig består av de fasta- samt 

rörliga kostnaderna dividerade med antalet producerade enheter), samt av dess 

marginalkostnad.  

 

2.3.1. Marginalkostnad 

Marginalkostnad är ett nationalekonomiskt begrepp som visar på förändringen i totalkostnad, 

i förhållande till producerat antal enheter. Marginalkostnad kan enkelt benämnas som 

“kostnaden för att producera exakt en enhet ytterligare”. Marginalkostnad har hög betydelse 

för företag, då detta kommer styra i vilken utsträckning produktionen ska utvidgas (Besanko 

et al. 2013, s. 14). 

 

 

 
Figur 2.4: Vinstmaximering: MR = MC (Besanko et al., 2013, s. 27). 
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Robinson (1932) menar att ett företag vinstmaximerar när marginalintäkten är densamma som 

marginalkostnaden. Detta betyder att vinsten för varje ytterligare producerad enhet, är 

densamma som kostnaden för varje ytterligare producerad enhet. Företag har en önskan om 

att sälja fler enheter så länge marginalkostnaden inte överstiger marginalintäkten.  
 

                         The traditional market equilibrium    The positive feedback of software market 

 
Figur 2.5: The traditional market equilibrium and the positive feedback of software market 

(Guo et al. 2013). 

 

Guo et al. (2013) menar att mjukvaruföretag, såsom SaaS-lösningar, är ett undantag gällande 

vinstmaximering enligt traditionell ekonomisk teori. De menar att för denna typ av företag är 

scenariot istället det omvända, det vill säga att marginalkostnaden avtar i takt med ökad 

kvantitet, och marginalintäkten ökar. Guo et al. (2013) menar att detta speglas i de högre 

investeringarna som krävs innan mjukvara kan skapa lönsamhet. I takt med att 

marginalkostnaden avtar, kommer priset att sjunka. Detta kommer leda till ökad efterfrågan, 

och därmed också ökad lönsamhet. Då denna studie berör ökad lönsamhet genom ett högre 

antal sålda enheter (till ett lägre pris), är marginalkostnaden av hög betydelse i och med dess 

samverkan med lönsamheten.  
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2.4. Varumärke 

2.4.1. Källor till brand equity 

 
Figur 2.6: Egen grafik av Källor till brand equity (Aaker & McLoughlin 2007, s. 174). 

 

Enligt Aaker och McLoughlin (2007, s. 174) menas med brand equity, varumärkets värde, där 

fyra källor till brand equity existerar. Dessa är varumärkeskännedom, uppfattad kvalitet, 

varumärkesassociationer och varumärkeslojalitet. Varumärkeskännedom avser styrkan hos ett 

varumärkes närvaro i minnet hos en kund. Det kan handla om exempelvis att varumärket är 

det första som uppkommer i minnet hos en kund som funderar på en specifik produkt eller 

tjänst. Uppfattad kvalitet är en viktig faktor hos ett varumärke, då flertalet kunder ser kvalitet 

som en stark anledning till köp. Företag med starka varumärken förknippas ofta med stark 

kvalitet. Varumärkesassociationer är nästa källa, och det handlar om de associationer som en 

kund kopplar till ett varumärke. Associationer är av stor vikt, då det ger en förbindelse mellan 

kund och varumärke. Associationer kan användas av olika varumärken vid olika situationer, 

exempelvis vid val av ett dyrare alternativ till en högtid. Den sista källan, varumärkeslojalitet, 

behandlar hur lojal en kund är gentemot ett varumärke vid framtida köp. Om ett företag 

lyckas bibehålla dessa källor på en hög nivå, så kan det bidra till att varumärkets värde fortsatt 

hålls på solid nivå. (Aaker & McLoughlin 2007, ss. 174-176) 
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2.4.2. Uppbyggnad och behållande av starka varumärken  

Att skapa och upprätthålla ett starkt varumärke kräver strategi, investeringar och engagemang 

(Aaker & McLoughlin 2007, s. 178). Aaker och McLoughlin (2007, ss. 178-179) belyser en 

relevant faktor innebärandes att prisstrategin baseras på kundens värdeuppfattning av 

produkten. När företag ska ompositioneras mot nya segment kan detta vara en fördel. En 

annan faktor är att varumärkesportföljen och dess hierarki är skälig. Även här ter sig 

segmentering och positionering vara av stor vikt. Vidare är det viktigt för företagsledningen 

att förstå vad varumärket betyder för kunderna. Därav kan företaget möta kundens 

föreställningar och behov, och på så vis fortsätta bygga varumärket. En ytterligare beståndsdel 

är att varumärket levererar en nytta som kunden efterfrågar. Fallerar företag kring detta 

fundament kan varumärket försvagas. Det sista förhållandet att belysa är att varumärket är 

ordentligt och rätt positionerat, det vill säga att varumärket och tjänsten är positionerade på 

rätt ställe. (Aaker & McLoughlin 2007, ss. 178-179)  

 

Díaz-Bustamente, Carcelén och Puelles (2016) behandlar i en forskningsstudie 

lyxvarumärken och dess image. De menar att den uppfattade bilden av lyxvarumärken består 

av en uppsättning attribut som överväger både lyxdimensionen hos varumärkena, samt andra 

dimensioner som är relaterade till varumärkets personlighet och dess fördelar. Det är inte 

alltid som identiteten och imagen hos ett varumärke överensstämmer. Detta beskrivs och 

benämns som “brand gap” av Roy och Banerjee (2014). Problemet kan grundas i 

kommunikationsbrist mellan säljande och köpande företag, då det säljande företaget fallerar i 

att förmedla varumärkets styrka. Kommunikation ses som ett viktigt medel vad gäller att 

kommunicera ut varumärkets styrka eller värde. Företag kan exempelvis besitta en överlägsen 

produkt, effektiva distributionskanaler eller en stark vision, men brister kommunikationen 

kring varumärket fallerar processen (Nandan 2005). 
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2.5. Teoretisk referensram 

Ovan redogjorda teorier och modeller skapar gemensamt relevant referensram för denna 

studie. Teoriavsnittet är fördelat över fyra övergripande block, där det för varje block finns 

underrubriker som djupare undersöker teorier och modeller. Inom segmentering diskuteras 

STP-modellen, som är en grundläggande modell gällande hur företag kan agera vid 

segmentering. Från masstige går paralleller att sätta i samband till förloppet när en lyxtjänst 

ompaketeras, för att göra den tillgänglig för massan. Vidare valdes att belysa tillväxt, som kan 

ses som en faktor bakom att företag väljer en strategi gällande ompositionering. Inom detta 

block valdes att granska Ansoff-matrisen, som positionerar företag i dess respektive delar 

utifrån historisk, nuvarande samt potentiell framtida strategi. Koncentrisk diversifiering 

utvecklar Ansoff-matrisen:s diversifiering, med inriktning på tillvaratagande av teknologisk 

kunskap. Detta är därav en teori som anses ha relevans för denna studie. 

 

Den lönsamhetspotential som existerar i vald bransch och avgränsning är något som 

författarna till denna studie önskar belysa, där marginalkostnad är relevant. 

Marginalkostnaden för en SaaS-lösning, antas av författarna vara väldigt låg. Detta då 

kostnaden för att producera en ytterligare enhet antas vara väldigt liten. 

 

Slutgiltigt avsnitt i forskningsfrågan är händelseförloppet för varumärket och dess kunder vid 

en nedåtgående segmentering. Varumärke antogs även det vara av relevans, bestående av två 

underliggande teorier. “Källor till brand equity” samt “Uppbyggnad och behållande av starka 

varumärken”. Genom bådadera teorier är syftet att skapa förståelse för hur starka varumärken 

byggs och upprätthålls. 

 

De teorier som har valts anses vara relevanta för studiens syfte och forskningsfråga, då 

fundament skapas för dess respektive del av problemet. Teorierna ligger till grund för vald 

metod, med avsikt att skapa en tydlig övergång för författare samt läsare av studien. 

Metodavsnittet som beskrivs i nästkommande avsnitt grundas således i forskningsfrågan, 

syftet samt den teoretiska referensramen.  
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3. Metod  

För metodkapitlet kommer en grundlig redogörelse av studiens metod att presenteras. Dels 

kommer forskningsansatsen klargöras, samt även tillvägagångssättet. Ytterligare avsnitt som 

kapitlet innefattar är anonymitet, trovärdighet och äkthet. Vidare riktas även kritik mot 

studiens metodval.  

 

3.1. Forskningsansats 

Metoden som låg till grund för studien var kvalitativ. Enligt Bryman och Bell (2011, s. 38) 

innebär kvalitativ forskning, till skillnad från kvantitativ forskning, att fokus ligger mer på ord 

och tolkning än på siffror. Ståndpunkten var således tolkningsinriktad, där vikten var att 

försöka förstå den sociala verkligheten som låg till grund för studien (Bryman & Bell 2011, s. 

390). Anledningen till att valet föll på kvalitativ forskning var att få mer uttömmande svar av 

respondenterna, då förhoppningen var att genom detta möjliggöra utförligare svar av 

forskningsfrågan. Vidare var bedömningen att det, för valt ämne och problem, möjliggjordes 

högre svarstydlighet med kvalitativ forskning. Som tidigare nämnts var ämnet att klassa som 

komplicerat och det var svårt att ställa slutna frågor. Det var viktigt att låta respondenten 

motivera åsikter, öppet reflektera och diskutera kring ämnet för att generera mer uttömmande 

svar. Valet av forskningsansatsen och tillvägagångssättet baserades på forskningsfrågans 

uppbyggnad, samt de teorier som har valts. Efter en noggrann avvägning ansågs att vald 

metod gagnade möjligheten att besvara forskningsfrågan och således bidra med ny kunskap i 

ämnet.  
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3.2. Tillvägagångssätt 

3.2.1. Semistrukturerade intervjuer 

I ett inledande skede genomfördes fem pilotintervjuer för att säkerställa att ämnet och 

problemet var begripligt, samt för att orientera författarna i ämnet och skapa ett bredare 

perspektiv gällande vald metod och valt angreppssätt. Pilotintervjuerna genomfördes med 

olika grad av formalitet och djup, med syfte att samla in så stor del grundkunskap som möjligt 

för att vidare förhöja studiens kvalitet. Den intervjuteknik som användes var semistrukturerad 

intervju (Bryman & Bell 2011, ss. 475-482). Intervjumetoden valdes då dialogen mellan 

intervjuare och respondent förväntas bli mer öppen med färre, bredare frågor.  

 

Vidare var det viktigt för studiens författare att vara flexibla vid de semistrukturerade 

intervjuerna, och därav gavs möjlighet till respondenten att utveckla idéer och tala mer 

utförligt (Denscombe 2016, s. 266). Genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna 

krävde stora förberedelser. Fördelarna visualiserades när pilotintervjuerna genomfördes, då 

det observerades flertalet förbättringspunkter att ta vidare till framtida intervjuer. Betydelsen 

av en välformulerad bakgrundsbeskrivning och problemformulering visades därav tydligt. De 

inledande frågorna behövde vara tydliga och öppna för att skapa en bra grund, som sedan 

följdes upp av mer ämnesrelevanta, med lika öppna följdfrågor.  

 

Genomförd pilotstudie möjliggjorde huvudsaklig empiriinsamling, innefattandes fem mer 

omfattande och uttömmande intervjuer. De fem intervjuobjekten är fördelade över fyra 

företag, med motivering att nå ökad spridning på intervjuresultaten. Första intervjun 

genomfördes med en verkställande direktör, som ansågs inneha en mer övergripande och 

strategisk kunskap. Efterföljande intervju med en affärsområdeschef, som ansågs inneha mer 

detaljinriktad kunskap, specifikt på produktnivå. Den tredje med en entreprenör innehavande 

mångårig erfarenhet inom området, och den efterföljande med en marknadschef. Den sista 

intervjun genomfördes med en försäljningschef på en koncern innefattandes flertalet separata 

SaaS-lösningar. Strategin som innefattade intervjuobjekt med varierande yrkesroller, valdes 

då respondenterna förväntades bidra med bredare samt heterogen kunskap, och att empirin 

således skulle bli mer utförlig. Vald strategi ansågs vara lyckad, då respondenterna bidrog 

med flertalet olikartade infallsvinklar, samt bekräftade och ytterligare åskådliggjorde vissa 
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aspekter. All empiri samlades in genom intervjuer, med hjälp av semistrukturerad 

intervjumetod. Anledning och fördelar med detta har tidigare diskuterats. 

 

3.2.2. Analysmetod 

Efter insamlad empiri påbörjades processen med att analysera resultaten. Detta gjordes med 

hjälp av analysmetoden grundad teori (Denscombe 2016, ss. 394-398). Transkriberingar från 

intervjuerna analyserades, samt data kodades och kategoriserades. Metoden passade då 

studien var kvalitativ, och för vald forskningsansats ansågs således analysmetoden vara 

relevant. Analysen innehar likartad kategoriuppbyggnad som tidigare, med de fyra block som 

följer studien. När empirin analyserats framställdes en slutsats, innefattande en beskrivning av 

det som framkommit genom studien och hur författarna tolkade empirin via analysen.  

 

3.3. Urval 

Urvalsmetoden som användes var ett icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell 2011, s. 496; 

Denscombe 2016, ss. 64-65). Metoden var tudelad, dels genom subjektivt urval (Denscombe 

2016, ss. 74-75) och dels genom snöbollsurval (Denscombe 2016, ss. 76-77). Då ansatsen var 

kvalitativ, samt med ämnets komplexitet, valdes dessa två urvalsmetoder i hopp om att erhålla 

så hög kvalitet och relevans i svaren som möjligt. Det subjektiva urvalet användes vid 

pilotintervjuerna, samt de tre första omfattande och mer uttömmande intervjuerna. Författarna 

valde specifikt ut dessa tre intervjuobjekt, då antagandena var att de hade rätt kompetens och 

rätt erfarenheter för studiens syfte. Vidare tillämpades ett snöbollsurval, då en av de första tre 

intervjuobjekten rekommenderade ytterligare två yrkesverksamma med relevant kompetens. 

Anledningen till snöbollsurvalet och dess kompatibilitet för denna studie, var en följd av 

intervjufrågornas höga sensitivitet. Intervjuobjektens kontaktnät var därav av stor nytta för 

empiriinsamlingen.  
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3.4. Anonymitet 

Då studien behandlade strategier som ansågs vara företagskänslig information, har valet gjorts 

att bibehålla intervjuobjekten och dess företags anonymitet. Stor tillit har av intervjuobjekten 

utlämnats författarna att upprätthålla detta, och därav tillsattes ett avsnitt för att förankra detta. 

Inför respektive intervju var därav tydlighet gällande anonymitet viktig, samt även att 

respektive intervju skulle spelas in. Detta för att möjliggöra transkribering och mer 

djupgående analys av intervjuerna i efterhand. Då känslig information berördes under 

empirins insamling redovisas inga transkriberingar. Emellertid redovisades den intervjuguide 

som ligger till grund för empiriinsamlingen som en bilaga till studien.  

 

3.5. Trovärdighet 

Då denna studie var av kvalitativ form användes de begrepp som Lincoln och Guba (1985) 

samt senare även Guba och Lincoln (1994) framställt (Bryman & Bell 2011, s. 402). De 

föreslog kriterierna trovärdighet och äkthet, och det är dessa som behandlats. Inom 

trovärdighet finns fyra underrubriker; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

konfirmering. Tillförlitlighet säkerhetsställer att de forskningsregler som finns efterföljs, samt 

att dem som studerats kan bekräfta att författarna uppfattat svaren på ett riktigt sätt (Bryman 

& Bell 2011, s. 403). För denna studie har stor vikt lagts på att upprätthålla en hög 

tillförlitlighet. Noggrannhet har anammats vid återkoppling efter intervjutillfällena, för att 

överbrygga eventuella missförstånd.   

 

Medvetenheten om att endast ett litet urval har genomförts, samt med vald urvalsmetod, har 

gjort att överförbarheten blivit diskutabel (Bryman & Bell 2011, ss. 403-404). Pålitligheten 

innefattar att en tydlig redogörelse av studiens alla faser upprätthålls och beskrivs (Bryman & 

Bell 2011, s. 405). Anonymiteten medförde att exempelvis företagens namn och 

transkriberingar från intervjuerna uteblev, detta är något som ej anses påverka studiens 

pålitlighet. En styrka för denna studies pålitlighet var vidare att kollegor, i detta fall olika 

opponentgrupper, har följt forskningsprocessen och med synpunkter bidragit till förbättring av 

studien. Konfirmering behandlar säkerställandet av att författarna har agerat i god tro 

(Bryman & Bell 2011, s. 405). För denna studie var ambitionen att inga personliga 

värderingar skulle påverka varken utförande eller slutsatser. Därav har studiens författare 

beaktat och anammat begreppet gällande studiens utförande, för att erhålla hög konfirmering. 
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3.6. Äkthet 

Äktheten hos en forskningsstudie innefattar flertalet kriterier och frågeställningar. Dessa är 

exempelvis huruvida resultatet ger en rättvis bild samt om den hjälper, bidrar till och skapar 

utvecklingsmöjligheter hos de intervjuobjekt som deltagit (Bryman & Bell 2011, ss. 405-406). 

Identifierat problem var tydligt specificerat, och det existerade inget facit på ultimat 

tillvägagångssätt. Därmed bidrog denna studie med utvecklingsmöjligheter gällande flertalet 

faktorer. Utöver dessa utvecklingsmöjligheter, ansågs även en rättvis bild upprätthållas av de 

åsikter och uppfattningar som erhållits från empirin.   

 

3.7. Metodreflektion 

Kritik kan riktas mot det kvalitativa metodvalet av flertalet anledningar. Dels så kan den 

kvalitativa forskaren anses vara alltför subjektiv i forskningen. Detta dilemma kan te sig svårt 

att angripa, då det i princip är omöjligt att vara objektiv till fullo. Två ytterligare kritiska 

dilemman som vanligtvis lyfts fram vid liknande metodval är att det inom kvalitativ forskning 

är svårare att replikera forskningsstudien, samt att generalisera resultaten. (Bryman & Bell 

2011, ss. 416-417) 

 

Forskningsämnet för studiens avgränsning hade ej tidigare berörts, varav ett kvalitativt 

metodval valdes. Då studien visar på ett nytt fält, kan ej generaliserbarhet råda. Syftet var att 

skapa en förståelse, samt hitta möjliga metoder och strategier för hur företag kan gå tillväga 

vid nedåtgående marknadssegmentering. Då inget facit existerade gällande 

tillvägagångssättet, var det viktigt för studiens författare att eftersöka intervjuobjekt med bred 

kunskap och välformulerade åsikter kring ämnet, snarare än att göra urvalet representativt. 
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4. Empiri 

I följande avsnitt redovisas den empiri som insamlats för att besvara studiens 

forskningsfråga. Empirin som insamlats grundas i de teorier som valts för forskningsfrågans 

syfte. Strukturen för empirikapitlet baseras på bifogad intervjumall, som i sig baseras på 

studiens valda teorier. Empirin presenteras löpande utefter respektive delavsnitt. 

 

4.1. Beskrivning av intervjuobjekt 

Fem semistrukturerade intervjuer har genomförts. Intervjuobjekten representerar företag där 

kärnverksamheten som bedrivs består av drift, utveckling samt försäljning av SaaS-lösningar. 

Företagen har för närvarande majoriteten av försäljningen belagd inom segment som kan 

anses klassas som high-end. Intervjuobjekten beskrivs enligt nedan: 

1. Intervju ett genomfördes med en affärsområdeschef som anses ha detaljerad produkt- 

samt branschkunskap. Intervjuobjektet representerar företag 1. 

2. Intervju två genomfördes med en verkställande direktör som både har insikt samt 

erfarenhet gällande företagsstrategier, såväl på nationell som global nivå. 

Intervjuobjektet representerar företag 1. 

3. Intervju tre genomfördes med en marknadschef, som för närvarande arbetar med ett 

strategiskt projekt liknande denna studies problemformulering. Intervjuobjektet har 

god insyn sitt företags strategiska arbete, samt god varumärkeskännedom. 

Intervjuobjektet representerar företag 2. 

4. Intervju fyra genomfördes med en entreprenör som besitter mångårig erfarenhet av 

såväl uppstart som investeringar i SaaS-företag, av flertalet storlekar. Intervjuobjektet 

anses ha goda kunskaper gällande både bransch och ämne, då denne representerar 

erfarenheter från fler än fem företag. För formalians skull beskrivs intervjuobjektet 

representera företag 3.   

5. Intervju fem genomfördes med en försäljningschef på ett företag integrerat i en större 

företagskoncern, baserad på flertalet SaaS-lösningar. Intervjuobjektet representerar 

företag 4. 
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Som tidigare nämnt har stort fokus belagts på bibehållen anonymitet genom såväl insamling 

som presentation av empiri. Därav benämns inget företag och inget intervjuobjekt på ett 

sådant sätt att de senare skulle gå att identifiera, vare sig gällande intervjuobjektens namn, 

kön eller företagsnamn.  

 

4.2. Intervjuresultat 

4.2.1. Software-as-a-Service (SaaS) 

SaaS kännetecknas av hård konkurrens, där varje aktör har stor kunskap om dess 

konkurrenter. Affärsområdeschefen vill beskriva sin bransch som att den tidigare varit 

förhållandevis obearbetad och att det till en början förekom en stor del så kallad “low-hanging 

fruit”, i form av relativt lätta affärer. På senare år har branschen mognat, och med det har 

konkurrensen ökat. Detta har befäst positionerna som befintliga aktörer innehar, och av dessa 

anledningar är det numera sällan som uppstickande företag hotar de befintliga aktörerna. 

Marknadschefen beskriver SaaS i allmänhet som abonnemangsbaserad, vilket anses vara en 

stor fördel lönsamhetsmässigt.  

 

“SaaS-företag med en abonnemangsbaserad prismodell behöver inte jaga in varje krona på 

nytt varje årsskifte, utan varje år startar med till största del bibehållen omsättning.”  

-Marknadschefen 

 

Marknadschefen hävdar att detta är en näst intill perfekt affärsmodell, som möjliggör en 

mycket enklare prognostisering av intäkter gentemot andra affärsmodeller. Entreprenören 

pekar på stora möjligheter med specifikt SaaS; ifall företag lyckas hålla driftskostnaderna på 

en låg nivå, så kan skalbarheten vara hög. Den vidare möjligheten att ta tillvara på 

produktutvecklingen, för att senare sälja tilläggstjänster som merförsäljning till befintliga 

kunder är något som Marknadschefen ser som en ytterligare styrka hos SaaS. 

 

VD:n anser att digitaliseringens utveckling har varit en ytterst bidragande faktor till 

marknadens snabba utveckling, något som även Försäljningschefen bekräftar. Både 

marknaden i sig, samt deras målgrupp anses ha nått en högre mognadsgrad på endast ett fåtal 

år. Även Entreprenören menar att SaaS-lösningar har blivit väldigt vanligt förekommande de 

senaste åren, i jämförelse med för 15-20 år sedan.  
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4.2.2. Segmentering 

VD:n och Marknadschefen beskriver likheter för marknadssegmenten i branscherna de är 

verksamma i, bestående av ett högre segment som förflyttas nedåt samt ett lägre segment som 

förflyttas uppåt. Dessa segment har de senaste åren mötts någonstans på mitten, vilket har 

varit en starkt bidragande faktor till ett marknadsklimat av hög konkurrens där high-end 

segmentet kommit att bli i princip mättad. Intervjuobjekten menar att detta medför en framtid 

där företagen står inför kommande nedåtgående segmentering.  

 

VD:n och Affärsområdeschefen menar att segmentering till stor del handlar om 

betalningsviljan, det vill säga hur många som är villiga att betala för tjänsten till det givna 

priset. De menar att betalningsviljan för det högre segmentet givetvis är högre än för ett lägre 

segment, och ett problem är att deras tjänst anses vara relativt svår att skala av idag. Detta är 

en del av dilemmat som de anser måste lösas. Marknadschefen anser att graden av mognad 

styr vilket segment som företaget bör positioneras emot. I deras fall har mognaden kommit 

från de högre segmenten, för att sedan förflyttas nedåt och det är av denna anledning som 

nedåtgående segmentering blivit aktuellt för dem.  

 

“Jag tror att svaret finns i pris och produkt, när blir det attraktivt för den större 

massan av bolag att köpa din produkt?” - Marknadschefen 

 

Entreprenören menar att gemensamt för de företag som denne varit med och ansvarat för är en 

elastisk prissättning. För samma tjänst, betalade olika kunder olika mycket. Detta sänkte inte 

företagets CAC (Customer Acquisition Cost, kostnaden för att förvärva en kund), men då 

existerade istället möjligheten att prissätta mer flexibelt, vilket gjorde att de kunde bredda 

segmentet och fånga upp kunder med aningen lägre betalningsvilja. Entreprenören menar att 

en förutsättning för detta var att inga priser var synlig på webbsidor eller liknande. 

Marknadschefen berättar att även i deras företag kan det skilja sig relativt mycket gällande 

prissättningen mellan olika företag, och att en stor fråga är vad som kommer att ske med de 

kunder som betalar mest ifall priserna sätts ut offentligt på företagets hemsida. De anses stå 

inför det problemet just nu, bestående av hur de på bästa sätt ska agera för att nå de lägre 

segmenten. Försäljningschefen berättar att de för tillfället testar avskalade lösningar mot nya, 

lägre, segment men att detta då inte marknadsförs på hemsidan. Detta fungerar som separata 

samarbeten.  
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Både VD:n samt Affärsområdeschefen anser att det förekommer en specifik fråga; “Varför 

kunderna som betalar för en high-end tjänst ska stanna kvar där, och inte följa med ner till 

low-end tjänsten ifall en sådan skulle finnas tillgänglig”. Detta kan bero på flertalet 

anledningar, men Affärsområdeschefen lyfter fram ett antal viktiga faktorer.  

1. Om befintliga kunder anser att tjänsten innehar en så pass hög kvalitet att det är mer 

gynnsamt att fortsatt betala för som high-end.  

2. Den så kallade handpåläggningen, det vill säga den tid det säljande företaget spenderar 

på varje kund. Företag som har hög handpåläggning, behöver automatisera processen 

om de ska ner från high-end till low-end. Detta då det i lägre segment skulle vara en 

för stor kostnad med samma handpåläggning.  

3. Kunderna är redan inarbetade med befintlig tjänst och är nöjda med denna, och/eller är 

obekväma med att byta.  

4. Prismodellens starka påverkan, i form av en asymmetrisk betalningsvilja. 

 

Entreprenören får frågan om vilka faktorer som denne tror är de mest viktiga vid en lyckad 

nedåtgående segmentering. Svaret är tydligt; allt handlar om fall till fall och vad 

Entreprenören vet så finns inget facit gällande förflyttningen från high-end segment till low-

end segment. Entreprenören tror att det finns ett antal faktorer som bör vara uppfyllda för en 

lyckad nedåtgående segmentering: 

1. En lösning som går att diversifiera funktionalitetsmässigt, samt även objektivt genom 

exempelvis professionell support.  

2. En prismodell som kan växa med kunden. Om en low-end lösning går att erbjuda, ska 

det på ett tydligt och enkelt sätt gå att skala upp den till en högre nivå i takt med att en 

kund växer. 

3. Prismodellen ska vara enkel att förstå, och den ska vara enkel att motivera. Om 

prismodellen till slut blir svår att motivera funktionalitetsmässigt, kan det vara 

fördelaktigt att hitta en modell som är baserad på konkreta faktorer såsom antal 

transaktioner eller antal användare.  

 

Försäljningschefen anser att skillnaden mellan en high-end tjänst och low-end tjänst måste 

vara tydlig, så att det inte riskeras att high-end kunder flyttar ner och väljer lösningen med 

lägre pris. Vidare anser Försäljningschefen att skillnaden ska vara lika tydlig för low-end 

kunderna, så att även de kan motivera en högre kostnad för högre funktionalitet. 
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Marknadschefen tror att rätt sätt att genomföra strategiförändringen är att långsamt ta det steg 

för steg, genomföra experiment och testa hypoteser för att se vad kunderna slutligen vill ha. 

 

“Det kommer ske missöden på vägen, men så länge det inte går för fort fram så hinner 

vi svänga på vägen och lära oss av erfarenheterna”. -Marknadschefen 

 

Entreprenören menar att inom SaaS-B2B så är diversifiering ett krav, men att inte alla SaaS-

lösningar alltid kan diversifieras tillräckligt för att maximalt utnyttja alla segment.  

 

“Vid en sådan situation kan det vara fördelaktigt att hitta en modell som är baserad på 

konkreta faktorer såsom antal transaktioner eller antal användare.” -Entreprenören 

 

På så vis menar Entreprenören att det skapas en prismodell som har möjlighet att innefatta 

både high-end och low-end. När väl en lösning har skalats ner för att passa de olika 

segmenten, menar Entreprenören att en utmaning är att verkligen nå ut till de nya segmenten.  

Entreprenören anser även att det är viktigt att utnyttja befintlig användarbas från high-end 

segmentet. Genom att skapa incitament för dessa att sprida ordet, genereras en 

ambassadörseffekt som får SaaS-lösningen att växa inom fler segment.  

 

VD:n pekar på vikten av snabb produktutveckling; om produktutvecklingen tar för lång tid är 

det högst sannolikt att andra aktörer hinner före. Vidare diskuterar Entreprenören att just 

mognadsgraden samt utbredningen av SaaS-lösningar har skapat ett väldigt snabbt 

föränderligt och hårt konkurrensutsatt branschklimat. Av den anledningen menar även denne 

att just tidsaspekten är kritisk vid produktutveckling.  

 

“Det är alltid en tidsfråga innan en konkurrent lanserar en liknande lösning. Misslyckas vi så 

kommer någon annan att lyckas” -Entreprenören 

 

Marknadschefen anser också att konkurrensen är en viktig faktor, och att de måste vara 

snabba till handling för att inte riskera att en konkurrent hinner före. Detta samtidigt som 

produktutveckling samt inledande lansering måste ske i det tysta. Marknadschefen kan inte 

komma på några exempel på företag som lyckats med en nedåtgående segmentering. Det 

finns ett flertal exempel på företag som lyckats skala upp dess tjänst, men inte i omvänd 

riktning. 



 
 

 27 

4.2.3. Tillväxt 

Försäljningschefen representerar ett företag som tillhandahåller en lösning som tidigare enbart 

klassades som premiumtjänst. För att diversifiera produktportföljen har förvärv genomförts 

som en del av en medveten strategi. Dessa har sedan ompaketeras efter storlek, för att passa 

mot fler segment. 

 

“Vi täcker ett väldigt brett spann av segment. Detta har varit en medveten strategi när vi 

förvärvat företag, att de ska vara pusselbitar som kompletterar varandra”.  

-Försäljningschefen 

 

Relaterat till Ansoff-matrisen (Ansoff 1957) anser både VD:n och Affärsområdeschefen att 

det är svårt att exakt placera in nuvarande tillväxtstrategi överlag i en teori. Efter en närmare 

granskning av Ansoff-matrisen anser VD:n att nuvarande huvudstrategi är inriktad mot 

marknadsutveckling. Produktutveckling är givetvis något som ständigt sker, men det är enbart 

smärre förfiningar av tjänsten som krävs, för att ytterligare differentieras mot konkurrenter på 

befintligt segment.  

 

Affärsområdeschefen fortsätter att förlägga ett större fokus på det faktum att 

konkurrenssituationen har varit en bidragande faktor till att strategin har inriktats mot 

utmärkelse gentemot sina konkurrenter, istället för ompositionering mot nya segment. Detta 

av anledningen att mer kunskap har funnits för befintligt segment jämfört med nya, lägre 

segment.  

 

“Faktum är att vi faktiskt har bästa möjliga kunskap om systemet som säljs, hur ett nytt 

system skulle kunna utvecklas, samt gällande hur införsäljningsprocessen förmodligen skulle 

kunna anpassas till nya, lägre segment.” -Affärsområdeschefen 

 

Affärsområdeschefen menar att den kunskap som saknas, är hur behovet hos de outforskade 

segmenten ser ut; något som denne menar tydligt skulle medföra en ökad risk vid en eventuell 

etableringssatsning för dessa segment. En ren diversifieringssatsning bestående av en ny 

produkt på en ny marknad, tror Affärsområdeschefen skulle avvika väldigt mycket från den 

verksamhet som bedrivs idag. En lyckad satsning tros dock tveklöst generera högre vinst per 

såld enhet, som då resulterar i en högre vinstmarginal för företaget. 
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Marknadschefen talar om en fördel för ett företag som levererar en high-end lösning, att 

tjänsten de besitter ofta är en nästintill komplett lösning. De behöver då hitta ett sätt att skala 

ned den, till skillnad mot för ett omvänt scenario som vore att förbättra en sämre lösning. 

Detta är en fördel som de måste se till att utnyttja till fullo.  

 

Marknadschefen menar att dennes företag idag arbetar med så kallad “field sales”, vilket 

innebär att en försäljare ansvarar för en kund genom hela försäljningsprocessen. Om företaget 

ska segmenteras mot ett lägre segment bör det istället handla om “low-/no touch sales”, för 

fortsatt tillväxt. Kunderna ska således inte behöva en personlig försäljare, utan klara av 

processen på egen hand. Här krävs stora resurser inom marknadsföring, för att få tjänsten att 

bli självsäljande, menar Marknadschefen. Vidare berörs begrepp som “volume sales”, som 

ytterligare betonar att tjänsten säljs helt automatiserat online, enbart med marknadsföring. 
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4.2.4. Lönsamhet 

Alla intervjuobjekt berättar om de höga lönsamhetsmöjligheterna som SaaS innehar. Hög 

betalningsvilja i de högre marknadssegmenten, tillsammans med relativt låga kostnader, har 

resulterat i ett väldigt gynnsamt affärsklimat. Intervjuobjekten beskriver att de största 

kostnaderna utgörs av personal- samt marknadsföringskostnader. Drift- samt lokalkostnader 

är förhållandevis låga, samt i förhållande till intäkterna nästintill obefintliga. Marknadschefen 

beskriver att marginalkostnaden i förhållande till intäkterna i princip är obefintlig, men 

faktumet är att för att uppnå detta har omfattande investeringar i ett inledande skede krävts. 

Försäljningschefen delar bilden av den låga, näst intill obefintliga marginalkostnaden.  

 

“De kostnader vi har, är i princip lika stora oavsett kundstock. Om vi når ökad kundtillväxt 

med 100%, skulle det förmodligen räcka att utöka exempelvis personalstyrkan med 20%.” 

 -Försäljningschefen 

 

Affärsområdeschefen förlägger mycket fokus av lönsamhetsfrågan på försäljningsprocessen 

och den så kallade handpåläggning som krävs för varje kund. Affärsområdeschefen har ansvar 

för försäljningen i det företag som denne representerar. CAC (Customer Acquisition Cost) 

anser Affärsområdeschefen ha hög korrelation till storleken på varje affär, men också vidare i 

samband till lönsamheten. Affärsområdeschefen menar att lägre handpåläggning vid varje 

försäljningsprocess skulle resultera i lägre avtalssummor, men samtidigt också i lägre 

personalkostnader och och därmed förmodad ökad lönsamhet. Lägre handpåläggning är något 

som Affärsområdeschefen anser vara i princip omöjligt i nuvarande segment och det 

marknadsklimat som råder. Istället skulle detta vara möjligtvis vara genomförbart i de lägre 

marknadssegmenten. 

 

“Vi vill komma till ett stadie där försäljningen är mer självständig. Där handpåläggningen 

för varje kund försvinner och därmed också CAC:en. Denna förändring vill vi ska utföras 

som ett komplement till vår fältförsäljning.” -Marknadschefen 

 

Marknadschefen tror att faktumet att företagets representanter är ute på fältet och träffar 

kunder, gör att en högre summa kan motiveras och upprätthållas. Den mer avancerade 

funktionaliteten kan förklaras för kunder, och därmed tydligare motivera en högre prismodell 

gentemot lågprissegmentet. 
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Både VD:n samt Affärsområdeschefen berättar att de reflekterat över samma 

problemformulering, och de diskuterar den potentiella risken vid en sådan förändring. Båda 

dessa intervjuobjekt pekar på det faktum att denna risk är väldigt hög i förhållande till den 

låga kunskap som finns om de lägre segmenten. VD:n efterfrågar högre kunskap innan en 

sådan satsning genomförs, för att inte riskera att en dödfödd satsning. Detta är något som 

Försäljningschefen bekräftar. Ett incitament för att ompositioneras mot lägre segment är 

exempelvis tidigare nämnda lägre CAC (Customer Acquisition Cost), men om inte en 

tillräcklig kunskap föreligger kan exempelvis oväntat förhöjda marknadsföringskostnader 

eliminera kostnadsbesparingarna. 

 

4.2.5. Varumärke 

Huruvida en strategiförändring där marknadssegment ska lanseras under befintligt varumärke 

eller ej, är en fråga med spridda svar hos intervjuobjekten. Affärsområdeschefen tror inte på 

konceptet att lansera ett nytt varumärke under samma paraply, där denne anser att en tydlig 

skillnad bör göras i produkt. VD:n hävdar att det råder intern oenighet om detta på sitt företag, 

gällande vilken strategi som anses vara rätt.  

    

VD:n menar att det finns stora risker gällande kundförluster vid nedåtgående segmentering, då 

befintliga kunder kan anse att de betalar ett för högt pris i relation till ett nytt low-end 

erbjudande. Det är av stor vikt att företag som förlorar kunder till lägre segment, kompenserar 

detta genom högre kvantitet i low-end segmentet. VD:n menar att det även råder intern 

oenighet ifall nedåtgående segmentering skulle påverka varumärket negativt.  

 

Entreprenören, likt övriga intervjuobjekt, är kluven gällande hur ett varumärke skulle 

påverkas vid nedåtgående segmentering, då detta bör vara väldigt individuellt för varje bolag. 

Entreprenören beskriver dessa faktorer som objektiva respektive psykologiska faktorer. Även 

Marknadschefen medger att åsikterna har varit motstridiga, men i dagsläget lutar denne mot 

att efter en nedåtgående segmentering behålla befintligt varumärke. Detta framför allt om 

företaget lyckas med att ha en tjänst som är lite annorlunda, men som samtidigt är tillräckligt 

attraktiv.  
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“En aspekt handlar om att skapa incitament för den nuvarande användargruppen att använda 

lösningen i fler sammanhang, således finns en koppling mellan high-end- och low-end 

lösningarna.” -Marknadschefen 

 

Här nämner Marknadschefen begreppet ambassadörseffekt, som tidigare även Entreprenören 

valde att diskutera kring. Detta menar Marknadschefen skulle kunna vara en grundläggande 

faktor vid nedåtgående segmentering. Det finns dock en risk som benämns tydligt under 

intervjuns gång, något som Marknadschefen benämner som “kannibalisering”. Med det menas 

att kunder från high-end segmentet väljer att antingen helt lämna eller själva gå mot det lägre 

segmentet. Marknadschefen menar att det är en risk ifall många high-end kunder försvinner, 

men att en viss mängd kundförlust måste tas med i beräkningarna. Försäljningschefen berättar 

att när de började ompositioneras mot lägre segment med sitt företag, så var detta ett dilemma 

de var tvungna att hantera. 

 

Entreprenören är kluven kring huruvida företaget i takt med en nedåtgående segmentering bör 

göra detta under ett annat varumärke. Om ett företag ska lansera en low-end lösning under ett 

nytt varumärke, kan en strategi vara att exempelvis lansera en ny lösning benämnd som 

“Powered by företag” för att rättfärdiga ett lägre pris. Försäljningschefen betraktar också 

denna strateg som en potentiell lösning. Det är viktigt att det görs på ett sådant sätt att det inte 

riskeras att low-end lösningen ödelägger high-end lösningen. Entreprenören menar att 

idealbilden är att endast de objektiva kriterierna påverkar, men att det inte fungerar så i 

praktiken. Entreprenören menar att subjektiva kriterier, såsom varumärket, har en stor roll.  

 

“En BMW kan vara väldigt bra, men hur kan jämförelsevis en Aston Martin motivera ett pris 

som är dubbelt så högt, för nästan samma funktionalitet?” -Entreprenören 

 

Entreprenören kommer till slutsatsen att det bästa ändå vore att låta kunden växa i takt med 

samma varumärke, och få en högre prisbild i takt med att de växer. Detta benämner 

Entreprenören som flexibel prissättning. Det måste dock motiveras genom objektiva kriterier, 

och utmaningen är att hitta rätt faktorer som motiverar pris, samt som ger en prismodell som 

kunderna förstår. Att göra detta menar Entreprenören kan vara svårt, men lyckas det så kan 

lönsamheten bli stor. 
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4.2.6. Framtid 

Intervjuobjekten är alla tudelade och menar att det för det första är väldigt svårt och komplext 

att svara på hur framtiden kommer att se ut; det är ingen som vet exakt. Marknadschefen 

menar att det är högst intressant att titta på framtiden och följa hur utvecklingen kommer att 

fortlöpa. Alla intervjuobjekten belyser det faktum att framtiden går mot en hög grad av 

automatisering. Försäljningschefen tror att det i framtiden måste bli lättare för kunden att 

självständigt göra valen. Detta då kunder i framtiden kommer kräva mindre handpåläggning, 

och då själva ska kunna lokalisera samt köpa given tjänst. Försäljningschefen menar att 

transparens är en grundläggande faktor för att detta ska vara möjligt, och för att möjliggöra en 

snabbare tillväxt. Flera av intervjuobjekten menar att ett förmodat scenario innefattar att 

företag mer och mer försöker skapa trogna kunder på livstid.  

 

“Ifall kunder är väl inarbetade på en specifik produkt eller tjänst, så ska det mycket till för att 

ett byte till en konkurrent ska ske.” -Affärsområdeschefen 

 

Vidare diskuterades framtiden gällande möjligheter för ompositionering mot andra länder. 

Affärsområdeschefen utgår ifrån att high-end segmenten i andra länder förmodligen redan är 

mättade. Om viljan finns att gå in i andra länder, anser Affärsområdeschefen att lägre segment 

är det som bör vara i fokus. Även low-end segment kan vara etablerade, så där måste menar 

Affärsområdeschefen att företagets egen tjänst måste vara överlägsen gentemot befintliga 

aktörer för att lyckas med etableringen. 

 

Ytterligare faktorer som intervjuobjekten menar påverkar, är regleringar och lagstiftning, 

konjunktur samt andra omvärldsfaktorer. Diskussion kring möjligheterna med global 

expansion kom på tal under intervjun med VD:n. Exempelvis stora skillnader i corporate 

governance (bolagsstyrning) mellan länder, samt dess skiljande lagstiftning, ses som större 

hinder som är svåra att komma runt. Entreprenören återkommer till nödvändigheten att god 

omvärlds- samt marknadskännedom måste innehas, innan framtida strategier genomförs. 

 

4.3. Avslutande ord rörande empirin 

Med stöd av ovan insamlad empiri, anser studiens författare att analys är genomförbar. 

Genom empirin har relevant data insamlats för att besvara studiens frågeställning, och med 

hjälp av detta bidra med ny kunskap till forskningsområdet.  
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5. Analys 

I följande avsnitt genomförs studiens analys. Analysen kommer att tillämpas genom grundad 

teori (Denscombe 2016, ss. 394-398), en analysmetod med vikt på att härleda begrepp och 

teorier som hänför textens innebörd. Analysen följer de fyra block som är genomgående för 

studien.  

 

5.1. Inledande analys 

Empiriinsamlingen har bekräftat att studiens grundläggande problemformulering är 

existerande. Inte enbart inom akademin, utan även i praktiken utanför akademin. Genom den 

empiri som genererats har flertalet avgörande ståndpunkter identifierats. Dessa kommer 

inneha en avgörande del i studiens följande analys, och sedermera slutsats. 

 

Digitaliseringens utveckling har tydligt haft stor påverkan på samhället och således även 

SaaS-företag. Då SaaS kännetecknas av hård konkurrens är det av stor vikt att företagen 

förstår och upprätthåller utvecklingen i takt med digitaliseringen, för att bibehålla dess 

konkurrenskraft. Det faktum att digitaliseringen vidare kommer gynna branschen, bekräftas 

av bland annat den svenska regeringens tidigare nämnda digitaliseringsstrategi. Ökade 

investeringar inom området kan mycket väl komma att gynna verksamma företag, och 

accelerera tillväxten av SaaS-lösningar.   

 

I takt med marknadens mognad har SaaS-lösningar blivit allt vanligare, såväl i high-end som 

low-end segment. Verksamma företag positioneras mot ett eller fler segment, och försöker 

öka försäljningen och lönsamheten inom dessa valda segment. Den hårdnande konkurrensen 

skapar ett nischat klimat där segmenteringsstrategier kan vara medel för företag att nå 

ytterligare konkurrensfördelar. 
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5.2. Segmentering 

För att en segmenteringsstrategi ska vara möjlig att genomföra, är det viktigt för företag att 

orientering gällande existerande segment finns. Detta kan göras genom att använda STP-

modellen (Baines & Fill 2014, s. 202). Enligt studiens författare tros detta vara en grund till 

att veta hur ett företag ska positioneras, det vill säga vilket eller vilka segment de ska 

positioneras mot. Strategiförändringar och ompositioneringar är resurskrävande processer, 

något som därmed även gäller nedåtgående segmentering. Fokus förflyttas från befintlig 

kärnverksamhet, och okända segment kan medföra eventuella problem och dilemman för 

företag. Processen är komplex och företagen behöver uppvisa försiktighet och precision i dess 

respektive strategival. Likt flertalet tidigare studier som behandlat segmentering (Brotspeis & 

Weinstein 2017;  Foss & Stone 2001; Pine 2015; Söllner & Rese 1998) är ständig utveckling, 

marknadsmedvetenhet och konkurrentmedvetenhet kritiska lönsamhetsfaktorer som bekräftats 

av intervjuobjekten. En av de viktigaste beståndsdelarna som intervjuobjekten unisont lyfter 

fram, är att tydligt veta vad kunderna efterfrågar genom att undersöka marknaden noggrant. 

Detta för att företagen ska skapa en tydlig bild om behovet för en potentiell low-end lösning 

överhuvudtaget existerar.  

 

Prisstrategi är något som återkommer vid flertalet tillfällen under respektive intervju. 

Potentiella prisskillnader behöver, enligt intervjuobjekten, tydligt förankras i lösningarnas 

utformning. Detta för att skapa incitament för high-end kunderna att stanna kvar, samt att 

low-end kunderna finner värde även i dess low-end lösning. Enligt Kotler et al. (2005, ss. 

408-410) är närheten till kunderna en fördel vid segmentering, och där ses ett samband i att 

prisskillnaderna tydligt förankras vid varje segment. Detta är ingen enkel process, och även 

här återkommer betydelsen av kundmedvetenhet och dess betalningsvilja, något som 

behandlas av Foss och Stone (2001). Entreprenören nämner elastisk prissättning som ett 

alternativ för att bredda befintligt segment, innebärandes att varje kund betalar olika. 

Tydligheten är lika kritisk här, och prismodellen behöver vara enkel att motivera. 

 

Masstige (Silverstein & Fiske 2003) användes inledningsvis som en metafor för studien. Det 

går tydligt att se kopplingar mellan de branscher där masstige har tillämpats, och modellens 

kompatibilitet inom SaaS-lösningar. Intervjuobjekten menar att tydliga skillnader mellan 

segmenten måste göras, för att upprätthålla värde både för befintliga som nya kunder. Om 

befintliga kunder anser att tjänsten är av tillräckligt hög kvalitet, att den fortsatt skapar värde 
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samt fortsatt är gynnsam prismässigt, kommer de med större sannolikhet stanna kvar i high-

end segmentet. Genom förmåner, som exempelvis högre handpåläggning eller professionell 

support, förstärks dessa incitament ytterligare. Tydlig avskalning och diversifiering i produkt 

och pris behöver således genomföras. Diversifieringen behöver vara lika tydlig för respektive 

segment, där även low-end kunder behöver förstå hur prismodellen kan växa parallellt med 

företaget, för att i framtiden möjligen få tillgång till high-end funktionalitet, till high-end 

priser. För att höja chanserna till att lyckas kan det vara en fördel att använda befintlig 

användarbas för att uppnå den så kallade ambassadörseffekten, som får lösningen att växa. 

 

5.3. Tillväxt 

Tillväxt visades under empiriinsamlingen vara ett komplext, subjektivt ämne. Relaterat till 

tillväxt i allmänhet och Ansoff-matrisen (Ansoff 1957) i synnerhet, visades det att företagen 

har svårt att med exakthet beskriva nuvarande tillväxtstrategi. Produktutveckling är något som 

sker löpande, vilket är en förutsättning för att inte förlora marknadsandelar gentemot 

konkurrenter. I vilken form den sedan leder till, är till stor del beroende på konkurrens. 

Konkurrens antas, av både intervjuobjekt och studiens författare, ha varit en bidragande faktor 

till att segmenteringsprocessen har blivit lidande, och istället har det handlat om att konstant 

försöka utmärka företaget gentemot dess konkurrenter. När ett SaaS-företag inom high-end 

upplever att de har en stabil grund att stå på, kan nästkommande tillväxtstrategi mycket väl 

vara segmentering mot ett nytt, lägre segment.  

 

Ansoff-matrisen (Ansoff 1957) visualiserar att risken är som högst vid diversifiering. Inom 

detta område beskrivs delstrategin koncentrisk diversifiering (Ahuja & Lampert 2001; 

Hyunwoo et al. 2017). Intervjuobjekten nämner inte begreppet vid namn, men förklarar på ett 

sådant sätt att det tydligt går att relatera till koncentrisk diversifiering. Tillvaratagande av 

befintligt utvecklad programvara möjliggör en snabbare, men också mer kostnadseffektiv 

tillväxt. Tidigare erfarenheter kring området och problemet är en fördel för att lyckas. Därmed 

kan strategier utvecklas, förfinas och effektiviseras. Går det dessutom att kombinera tidigare 

erfarenhet, med befintlig komplett lösning för high-end segmentet, finns förutsättningarna för 

att segmenteringsprocessen kan leda till positiv tillväxt. 
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5.4. Lönsamhet 

Vart och ett av intervjuobjekten bekräftar SaaS-lösningars unika marginalkostnad, som de alla 

beskriver som i princip obefintlig. Detta står i samband dels med beskrivningen av Guo et al. 

(2013), samt även författarnas inledande antaganden. Stora investeringar har varit nödvändiga 

för att skapa det attraktiva affärsklimatet, som intervjuobjekten vittnar om. Dessa 

investeringar kan ses som en större inträdesbarriär för nya aktörer som överväger etablering 

på samma marknad, oberoende segment. 

 

Studiens författare reflekterar över huruvida offentliga priser är en nödvändighet för att nå de 

lägre segmenten. Något som är tydligt efter genomförda intervjuer, är att försäljning i low-end 

segment behöver stå i samband med ytterst låg CAC (Customer Acquisition Cost) för att 

generera lönsamhet. Studiens författare tror av den anledningen att offentliga priser, synliga 

för alla potentiella kunder att granska, är en nödvändighet för att lyckas i de lägre segmenten. 

Specifikt pris är något som kan anses vara den identifierande faktorn för vilket segment 

respektive SaaS-lösning tillhör. High-end segment har av alla intervjuobjekten karaktäriseras 

av hög lönsamhet. Hög CAC har även varit karaktäriserande, något som både studiens 

författare och ett antal av intervjuobjekten tror är anledningen till att höga avtalssummor kan 

motiveras. För att bibehålla high-end segmenten i dess nuvarande form, tror studiens 

författare att detta är ett arbetsförfarande som även i framtiden måste bibehållas. Detta för att 

inte sudda ut gränserna mellan de högre och de lägre segmenten. 

 

5.5. Varumärke 

Inom detta område har stort fokus legat på hur företag värderar dess varumärke, inklusive 

dess styrkor och svagheter. Även källor till brand equity (Aaker & McLoughlin 2007, s. 174) 

har berörts, där uppfattad kvalitet och varumärkeslojalitet är det som tydligast går att urskilja. 

Åsikter och strategier gällande företagens varumärke var spridda hos intervjuobjekten, främst 

rörande huruvida företagen efter en nedåtgående segmentering skulle behålla nuvarande 

varumärke, eller lansera ett nytt varumärke i ett annat namn. Det är rimligt, som 

Entreprenören nämnde, att situationen är unik från fall till fall och att strategin således bör 

vara unik för varje bolag. Om företaget besitter ett starkt varumärke, tyder empirin på att detta 

bör behållas vid ompositioneringen, då varumärkets subjektiva kriterier ter sig spela stor roll. 
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Att skapa och upprätthålla ett starkt varumärke (Aaker & McLoughlin 2007, s. 178) är 

beskrivet i ovan teoriavsnitt, med de bakomliggande faktorerna strategi, investeringar och 

engagemang. Det är således viktigt, under digitaliseringen och utvecklingen i stort, att företag 

aldrig känner tillfredsställelse och klassar utvecklingen som slutförd. Ständigt arbete krävs 

kring varumärket för att upprätthålla dess styrka. Studiens författare anser att innehavandet av 

ett starkt varumärke är en av de större konkurrensfördelarna företag kan inneha, inte minst 

gällande när företag ska ompositioneras mot nya segment.  

 

Vikten av att beskriva, samt kommunicera funktionaliteten hos varumärken är stor. Förstår 

inte kunder funktionalitet är det svårare att motivera en high-end lösning, vilket kan leda till 

att kunder väljer en billigare lösning. Detta står i samband med det som i teoriavsnittet 

beskrivs av Nandan (2005). Om ett företag besitter en överlägsen tjänst gör det ingen skillnad 

ifall kommunikationen är bristande. Roy och Branerjee (2014) beskrev skevhet i ett 

varumärkes identitet och image som “brand gap”. Efter empiriinsamlingen är det tydligt att 

det så kallade “brand gapet” bör vara minimalt, då säljande företag exempelvis kan riskera 

kundförluster om de inte lyckas förmedla varumärkets värde.  

 

5.6. Framtid 

Framtiden är svår att förtälja, då osäkerhet råder kring hur framtiden kommer att te sig. 

Automatisering av processer är ett troligt framtidsscenario, och ska företag positioneras mot 

lägre segment krävs således med större sannolikhet en automatisering av 

försäljningsprocessen. Detta står i samband med företags handpåläggning av kunder, då det 

för en lönsam low-end lösning krävs en större mängd kunder, och således är det svårt att lägga 

samma mängd tid på var och en av dessa. Därav behöver processen automatiseras, och kunder 

behöver i högre grad vara självständiga. 

 

Det är inte alltid företag har en perfekt strategi, ett perfekt pris och en perfekt produkt redo för 

lansering. Det är viktigt att processen genomförs stegvis, och sedermera förbättra och förfina 

beståndsdelarna på vägen för att slutligen nå fram till slutmålet. Studiens författare tror att 

SaaS-lösningar har framtiden för sig, då digitaliseringen och övriga omvärldsfaktorer som 

leder mot en mer högteknologisk värld, med stor sannolikhet kommer gynna branschen. I takt 

med att detta sker, kan följande slutsatser vara ett gynnsamt steg på vägen för samtliga företag 

i branschen. 
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6. Slutsats 

För slutsatsen presenteras studiens framkomna svar, som vidare återkopplas till syftet och 

frågeställningen. Studiens slutsats visar på något nytt som inte tidigare visats på, och är 

därmed ett bidrag till att fylla tidigare lokaliserad forskningslucka. Slutsatsen kan ses som en 

vägledande modell till vad som skulle kunna vara applicerbart vid liknande problem. 

 

Denna studie har undersökt SaaS-företag med hög prissättning, och dess 

segmenteringsstrategier. Som tidigare nämnt var detta område outforskat, varav denna studies 

slutsats kan anses vara av stor betydelse. Syftet med studien var att kartlägga och identifiera 

hur företag besittande en högpristjänst, kan nå kunder med lägre betalningsvilja genom 

nedåtgående segmentering. Detta utan att skada varumärket och riskera förluster av befintliga 

kunder. 

 

Studiens forskningsresultat har visat på att beståndsdelar innefattandes marknadsmedvetenhet, 

skalbar tjänst, flerstegig prismodell samt varumärkesmedvetenhet ter sig vara faktorer för en 

lyckad process vad gäller nedåtgående marknadssegmentering, från high-end segment till 

low-end segment. 

 

 

 
Figur 6.1: Nedåtgående segmenteringsmatris. 

 

Marknadsmedvetenhet innebär att företag bör vara orienterade i vad marknaden efterfrågar. 

Hur ser behoven ut, hur ser betalningsviljan ut och hur kan detta komma att förändras i 

framtiden? Kunskap om de segment som existerar är således viktigt, och där är exempelvis 
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marknadsundersökningar en viktig del. Med skalbar tjänst menas att tjänsten som erbjuds ska 

vara enkel att skala ner eller upp, där skillnaden i funktionalitet mellan olika segment ska vara 

distinkt. Kunder med lägre betalningsvilja kan erbjudas lägre funktionalitet, samtidigt som 

kunder med högre betalningsvilja även kan erbjudas exempelvis professionell support. Detta 

möjliggör att tjänsten kan växa i takt med kundens behov, samtidigt som high-end kunder ges 

incitament att stanna i de högre segmenten.  

 

En av de tydligaste skillnaderna mellan high-end segment och low-end segment är priset och 

därmed också kundens betalningsvilja; här bör en flerstegig prismodell existera. För att göra 

en high-end tjänst tillgänglig för lägre segment måste pris, likväl som funktionalitet, vara 

möjligt att anpassa utefter kundens behov och betalningsvilja. En transparent, flerstegig, 

prismodell med distinkta funktionalitetsskillnader mellan stegen, möjliggör automatisering av 

försäljningsprocessen samtidigt som incitament kvarstår för high-end kunder. 

 

Med varumärkesmedvetenhet menas att självinsikt gällande företagets varumärke måste 

innehas av företaget, en kunskap som kommer påverka lanseringsformen i nya segment. När 

inträde sker till nya, lägre segment, kommer möten ske med nya konkurrenter. Ifall 

marknaden delar uppfattningen om ett starkt varumärke, är detta något som kan ge ett 

försprång gentemot befintliga aktörer.   

 

Lyckas företaget uppnå dessa fyra kriterier, anser studiens författare att alla möjligheter finns 

för en lyckad segmenteringsprocess. Risken för att varumärket kan skadas minimeras, samt 

även risken för att förlora kunder, om noggrannhet kring kriterierna tas hänsyn till.  

 

Studiens författare anser att konkurrensen inom SaaS kan vara en av de största utmaningarna. 

Snabbt agerande på marknaden är kritiskt för varje företag, för att inte riskera att en 

konkurrent lanserar en lösningen i ett tidigare skede. Detta kräver att produktutveckling sker 

med största sekretess, för att inte riskera att fel information läcker till konkurrenter. 

Nedåtgående marknadssegmentering tenderar att vara belagt med osäkerhet och stora risker. 

Studiens författare anser att eventuella pilotprojekt tillsammans med försiktighet vid lansering 

bör tillämpas. Riskerna är stora, men så även tillväxten ifall strategin lyckas. 
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7. Diskussion 

Avslutningsvis följer en slutdiskussion baserat på de slutsatser som studien funnit, i form av 

personliga föreställningar och åsikter som uppkommit under genomförandet. Vidare 

presenteras förslag till framtida forskning som studiens författare anser kan vara intressant 

för framtiden. 

 

7.1. Slutdiskussion 

Studiens huvudresultat åskådliggjordes genom en, av studiens författare, utvecklad modell. 

Denna modell innehöll beståndsdelarna marknadsmedvetenhet, skalbar tjänst, flerstegig 

prismodell samt varumärkesmedvetenhet. Resultatet bör ej tolkas som ett facit, utan snarare 

som indikatorer att identifiera och granska när företag överväger ompositionering mot lägre 

marknadssegment.  

 

Valet av kvalitativ forskningsmetodik i form av semistrukturerade intervjuer, tror studiens 

författare har möjliggjort mer djupgående svar, något som även var målet med insamlingen av 

empirin. Studiens författare anser att alternativa metodval skulle vara mer problematiska för 

studiens syfte. Inte enbart ifall kvantitativ metod använts, utan även andra kvalitativa metoder. 

Genomförande av exempelvis fokusgrupper, där flera aktörer tillsammans medverkar, hade 

med större sannolikhet gjort intervjuobjekten mer restriktiva i dess svar. Detta då 

intervjuämnena som berörts har varit av ytterst känslig karaktär. Studiens författare har under 

empiriinsamlingens process reflekterat över den höga grad av uttömmande och sensitiva svar 

som getts av intervjuobjekten, och det förtroende som utan särskilda villkor förlagts till två 

studenter. Snöbollsurvalet förmodas haft stor betydelse för detta, då intervjuobjekten indirekt 

genom att rekommendera nya intervjuobjekt gått i god för studiens författare. 

 

Reflektioner har uppkommit under empiriinsamlingens process beträffande ifall 

intervjuobjektens svar borde ha rangordnats. Endera utefter hierarki och intervjuobjektens 

möjlighet att påverka berörda strategier internt, alternativt utefter intervjuobjektens erfarenhet 

och kunskapsnivå. Valet gjordes att utelämna dessa faktorer i studien, då yrkesrollers 

påverkan och erfarenhet kan anses vara subjektiv hos diverse företag.  
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Studien kan anses inneha begränsningar gällande valet av metod. Vid kvalitativ metodik är 

risken för subjektivitet större än vid kvantitativ forskning. Svårigheter kan även existera vid 

studiens replikerbarhet samt generaliserbarhet. Ytterligare begränsningar är urvalets brist på 

representativitet. Ämnet är utöver detta av hög komplexitet, vilket gör att större kunskap krävs 

för att förstå studiens delar. 

 

Beträffande den förhållandevis korta tidsfrist som denna studie har förhållit sig till, har 

möjligheter till mer djupgående studier av problemet bortfallit. Givet ett större tidsintervall 

hade det varit intressant att vidare studera problemet och söka ytterligare bakomliggande 

faktorer och förklaringar. Tidsaspekten har ej påverkat utförandet gällande denna studies 

syfte, men då ämnet är komplext och samtidigt högst intressant, hade en längre tidsfrist varit 

gynnsam för att finna ytterligare kunskap. 

 

7.2. Förslag till framtida forskning 

Studiens genomförande har lett till ett antal aspekter som kan vara intressant att 

rekommendera till framtida forskning. Ett antal infallsvinklar som kan anses angränsa till 

problemet, har lokaliserats och presenteras nedan som förslag på framtida forskning.   

 

Förslag till framtida forskning är att ytterligare belysa denna studies problem, men med 

inriktning på de företag som faktiskt har lyckats genomföra en strategisk process innefattande 

nedåtgående segmentering. Studiens författare hade svårigheter att lokalisera sådana företag, 

därav har studien istället inriktats mot företag som står inför problemet. En förklaring till detta 

kan vara att det är subjektivt huruvida ett företag kan anses ha lyckats, och i vilken grad.  

 

Vidare vore det intressant att i framtiden utveckla denna studies frågeställningar och 

slutsatser, och då applicera det på andra branscher och i andra sammanhang. Detta för att 

bekräfta, utvidga eller förkasta studiens slutsatser. Framtida forskning skulle även kunna 

belysa enskilda delar av specifikt slutsatsen och enbart utveckla dessa. Studiens författare 

anser att det kan finnas ytterligare bakomliggande faktorer att finna, som skulle komplettera 

denna studies resultat, samt ytterligare fylla lokaliserad kunskapslucka. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

Intervjuguiden är uppbyggd enligt den semistrukturerade intervjumetoden, med ett antal 

övergripande teman som under intervjutillfällenas process har berörts. Till respektive tema 

ligger ett antal punkter eller frågor, dessa har av författarna använts som stöd vid själva 

intervjutillfällena. Dessa teman som dirigerat intervjudiskussionerna.  

 

Intervjuguide 

 

1. INLEDNING 

a. Om oss, samt vår studie 

b. Konfidentialitet/anonymitet 

c. Formalia 

2. FÖRETAGSBAKGRUND 

 . Berätta om dig personligen, och er som företag 

a. Berätta om er kärnverksamhet 

b. Hur ser er bransch ut? Konkurrens? 

c. Hur ser kunderna ut? Prospektering/segmentering?  

d. Hur har er resa som företag sett ut hittills?  

3. INTERVJU 

 . Hur är din roll på företaget, i förhållande till vår studie? 

a. Segmentering (high end → low-end) 

1. Vart anser ni att ni är positionerad idag? Mättnad? Nästa steg? 

2. Masstige och/eller andra strategier? 

b. Tillväxtstrategier 

1. Ansoff-matrisen - vart skulle ni säga att er nuvarande 

tillväxtstrategi går att placera in? Historiskt? Framtid? 

2. Koncentrisk diversifiering 
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c. Lönsamhet 

1. Vad tänker ni gällande lönsamhet i branschen? 

2. Var ligger era intäkter samt kostnader? 

3. Marginalkostnad?  

4. Om ni positionerade er mot lägre segment, hur skulle er 

marginalkostnad påverkas? 

d. Varumärket 

1. Hur tänker ni runt ert befintliga varumärke? Styrkor/svagheter? 

2. Nuvarande kundnöjdhet? Uppsägningar?  

3. Nedåtgående segmentering - ser ni risker här? 

1. Befintliga kunder - varför ska de fortsätta betala på 

samma nivå? Hur skulle uppsägningar påverkas? 

Varumärket för bara den tjänsten? 

4. Vad tror ni behöver förändras/anpassas för att framgångsrikt 

diversifiera sig mot lägre segment? 

1. Vad skulle det leda till? 

e. Framtiden 

1. Hur ser ni på framtiden, kopplat till det vi diskuterat? 

4. AVSLUTNING 

 . Finns det något mer du tror att vi kan ha nytta av i denna studie? 



 
 

 

 

 


