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Abstract 
 
There are several established companies at the market today, which can present great 
obstacles for new players to enter the market. An early established company has a lead 
and can through different distribution channels reach the consumers with their message 
and also create a position on the market. This can result in a great deal of customer 
loyalty which is hard to conquer as a new player. It takes a lot of commitment from new 
player in order to be seen on the market and find a position. 
 
Medicine technical business is very complex to the extent that it is hard to enter as a new 
player. The difficulty is that it requires a great deal of knowledge about the advanced 
equipment at the same time as the work is done by dentists and dental hygienist, who 
possess high integrity and a high level of education. It requires big investments and many 
lasting customer contacts to purchase medicine technical equipment. Today there are 
some large and some smaller companies in the medicine technical business in Sweden. It 
is not just difficult to enter as a new player, but it is as well hard to work marketing 
oriented towards the Swedish dental care. This is due to that most dentists and dental 
hygienists are used to their way of working and not always positive to changes.  
 
Digitales AB is a company specialized in digital X-ray and Image management within the 
dental care. The company provides digital X-rays and computer solutions for dentists in 
Sweden. 
 
The purpose of our study is first to identify which establishment obstacles there are for 
Digitales on the Norwegian market. We will at the same time see which aspects the 
company should consider when entering the Norwegian market. In the study we want to 
create an understanding for how dentists reason about relations, value creation and new 
investments. We also choose to see if there are any obvious differences between the 
Swedish and Norwegian market.  
 
Our study is of Qualitative character and we have chosen to go in to the depth of the 
problem with fewer but more giving interviews.  Delimitations that we have made are 
first and foremost to the company Digitales and geographically to the area Oslo with its 
surroundings. We choose to perform interviews with the employees at Digitales to 
receive a better understanding of the way they work. We performed approximately 40 
interviews with Norwegian dentists and a few Swedish dentists over the telephone. 



 

III 

 
The conclusions that we have been able to come to after the empirical survey is that the 
Norwegian market does not differ so much from the Swedish. The dentists in both 
countries work very similar. The dentist’s way of thinking is quite similar, regarding 
relations, value creation and new investments. On the contrary we found some aspects, 
which the company should consider if establishing in Norway. Digitales should focus 
more on participation at exhibitions and events. The company should also have in mind 
to create a wider product range at the same time as they need to create a good reputation 
and good references in Norway.  
 
Keywords: Establishment obstacles, Value creating, Network and relations. 
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Sammanfattning 
 
Idag finns det flera etablerade företag på marknaden som kan utgöra stora hinder för nya 
aktörer att ta sig in på marknaden. Ett tidigt etablerat företag har ett försprång och kan 
genom olika distributionskanaler nå fram till konsumenterna med sitt budskap samt skapa 
sig en position på marknaden. Det kan även medföra att det genererar till en hög grad av 
kundlojalitet som är svår att övervinna som ny aktör. Därmed krävs det mycket 
engagemang från nya etablerare för att synas på marknaden och finna en position. 
 
Medicintekniska branschen är väldigt komplex i den mån att det är svårt att ta sig in som 
ny aktör. Svårigheten ligger i att det krävs mycket kunskap kring den avancerade 
utrustningen samtidigt som arbetet sker med tandläkare och tandhygienister som är högt 
utbildade med hög integritet. Idag finns det några stora och ett flertal små företag som 
arbetar med medicinteknisk utrustning för tandvården i Sverige. Det är inte bara svårt att 
ta sig in som ny aktör utan det är även svårt att arbeta marknadsmässigt mot den svenska 
tandvården. Det eftersom de flesta tandläkare och tandhygienister är vana och bekväma i 
sitt arbetssätt och är inte alltid lika positiva till förändringar. 
 
Digitales AB är ett specialistföretag inom digital röntgen och bildhantering för 
tandvården. Företaget säljer digital röntgen samt datalösningar till tandläkare i Sverige.  
 
Syftet med vår studie är att först identifiera vilka etableringshinder som finns för Digitales 
på den norska marknaden. Vi vill samtidigt se vilka aspekter företaget bör beakta vid ett 
inträde i Norge. I studien vill vi dessutom skapa oss en förståelse för hur tandläkare 
resonerar kring relationer, värdeskapande samt nya investeringar. Vi valde även att se om 
det finns några påtagliga skillnader mellan den svenska och den norska marknaden. 
  
Vår studie är av kvalitativ karaktär där vi har valt att gå på djupet av problemet med färre 
men mer givande intervjuer. Avgränsningarna som vi har gjort är främst till företaget 
Digitales med även geografiskt har vi avgränsat oss till området Oslo med omnejd. Vi valde 
att gör intervjuer med anställda på Digitales för att få en bättre förståelse kring hur de 
arbetar. Vi utförde cirka 40 intervjuer med norska tandläkare samt ett fåtal svenska 
tandläkare per telefon.  
 
De slutsatser som vi har kunnat dra efter den empiriska undersökningen är att den norska 
marknaden inte skiljer sig påtagligt från den svenska. Tandläkarna i båda länderna arbetar 
relativt lika. Tandläkarnas tankesätt kring relationer, värdeskapande samt nyinvesteringar 
fann vi är lika i båda länderna. Vi fann däremot några aspekter som företaget bör beakta vid 
en etablering i Norge. Digitales bör lägga mer fokus på att närvara på mässor och events. 
Företaget bör även ha i åtanke att skapa sig ett bredare produktsortiment samtidigt som de 
borde skapa sig ett gott rykte och goda referenser i Norge. 
 
Nyckelord: Etableringshinder, Värdeskapande, Relationer och nätverk. 
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1 Inledning 
 
Inledningskapitlet syftar till att öka förståelsen för läsaren kring ämnet som vi har valt att 
skriva om. Problembakgrunden och problemdiskussionen kommer att presenteras först, 
som sedan följs av en problemformulering, studiens syfte och avslutningsvis studiens 
avgränsningar. 

1.1 Problembakgrund och problemdiskussion 
 
Porter (1994) menar att redan etablerade företag på marknaden kan utgöra stora hinder 
för nya aktörer att ta sig in på marknaden. Ett tidigt etablerat företag har ett försprång och 
kan genom olika distributionskanaler nå fram till konsumenterna med sitt budskap samt 
skapa sig en position på marknaden. Det kan även medföra att det genererar till en hög 
grad av kundlojalitet som är svår att övervinna som ny aktör. Därmed krävs det mycket 
engagemang från nya etablerare för att synas på marknaden och finna en position. 
 
Digitales AB är ett specialistföretag inom digital röntgen och bildhantering för 
tandvården. Företaget säljer digital röntgen samt datalösningar till tandläkare i Sverige. 
Digitales erbjuder support och utbildning av all utrustning och ämnar att ta ett 
helhetsansvar och är därför en specialiserad leverantör för tandvården. Företaget är idag 
moget på den svenska marknaden och nästa steg är att gå in i ett nytt land och etablera sig 
där. Landet som de har i åtanke är Norge. 
 
Medicintekniska branschen är väldigt komplex i den mån att det är svårt att ta sig in som 
ny aktör. Svårigheten ligger i att det krävs mycket kunskap kring den avancerade 
utrustningen samtidigt som arbetet sker med tandläkare och tandhygienister som är högt 
utbildade och besitter hög integritet. Att köpa medicinteknisk utrustning kräver stora 
investeringar samt många och långa kundkontakter. Idag finns det några stora och ett 
flertal små företag som arbetar med medicinteknisk utrustning för tandvården i Sverige. 
Det är inte bara svårt att ta sig in som ny aktör utan det är även svårt att arbeta 
marknadsmässigt mot den svenska tandvården. Det eftersom de flesta tandläkare och 
tandhygienister är vana och bekväma i sitt arbetssätt och är inte alltid lika positiva till 
förändringar. Det finns självfallet dem som alltid ska ha de senaste tekniska produkterna 
på marknaden ”early adopters”, dock är skaran av dem som vill vänta in i det sista 
aningen större. 1 
 
I intervjun med Karl-Oskar Westerlund beskriver han att försäljning och marknadsföring 
av medicinteknisk utrustning särskiljer sig då det krävs mycket kunskap om klinikernas 
verksamhet och utrustningens funktionalitet. Det är viktigt för företag, förutom att 
presentera den fysiska produkten att även förankra de olika användningsområden samt de 
olika fördelarna sett ur klinikernas perspektiv. För tandläkare är det viktigare att ha 
kvalitetsprodukter och säkra lösningar då utrustningen används på människor samt att det 
är kostsamt med utrustning som krånglar och tar upp onödig tid. ”Att välja vilken strategi 

                                                 
1 Karl - Oskar Westerlund VD på Digitales AB Intervju 2008.05 
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som skall tillämpas vid försäljning och marknadsföring av medicinteknisk utrustning är 
svårt. Marknadsstrategierna måste vara skräddarsydda för den specifika målgrupp som 
skall bruka utrustningen”.2 
 
För att arbeta med en komplex marknad är det viktigt att tänka på att bygga starka 
relationer samt skapa värde för kunden. Sheth och Parvatiyar (2000) menar att det krävs 
ständig kommunikation mellan parterna för att skapa en god relation. Grönroos (2002) 
menar även att kundvärde är en viktig faktor i relationsmarknadsföringen. Syftet är att 
kunden och leverantören skall skapa värdet tillsammans vilket utmynnar i att båda 
parterna blir nöjda. Genom ett nära samarbete med kunden skapas en god relation och 
kunden får en positiv attityd av företaget. Idag är det svårt att förändra olika attityder och 
beteenden hos konsumenterna, dock är det inte omöjligt. 
 
Att sälja medicinteknisk utrustning kräver mycket av både företag och säljare då 
användarna är välutbildade och har hög integritet. Det krävs att säljarna är kunniga och 
har en hög grad av förståelse för att kunna skapa förtroende samt bygga upp en relation. 
Att gå in i ett nytt land kan betyda stor framgång men även en förlust med tanke på de 
investeringar som görs. Blomstermo och Sharma (2005) menar att valet av strategi för att 
gå in i ett nytt land är ett kritiskt moment som är starkt knutet till kontroll och struktur. 
Författaren menar i det här avseendet att kontroll och struktur fastställer både risker och 
avkastning samt relationerna mellan parterna. Genom en bra struktur behöver inte 
internationella kunder blir lidande vare sig gällande tid eller kvalitet. Författarna menar 
att det behövs noggrann forskning inför en etablering på en ny marknad. 
 
Digitales AB ämnar att etablera sig i Norge och är väl medvetna om marknadens 
komplexitet. Dock krävs det närmare kunskap om den norska marknaden. Även om 
klinikerna är tandläkare och arbetar på samma sätt resonerar de möjligtvis olika beroende 
på var de arbetar. Samtidigt som Digitales har kunskap och erfarenhet från den 
medicintekniska branschen i Sverige kan det finnas olika etableringshinder på en ny 
marknad samtidigt som företaget har andra marknadsförutsättningar. 

1.2 Problemformulering och forskningsfrågor 
 
I vår uppsats har vi försökt att identifiera vilka etableringshinder som existerar för 
Digitales på den norska marknaden. Vi ville dessutom se vilka faktorer som Digitales bör 
beakta innan de väljer att etablera sig på den nya marknaden. Samtidigt ville vi skapa oss 
en bättre förståelse kring hur tandläkarna i Norge ser på relationer, värdeskapande, samt 
vad som är viktigt för dem vid nya investeringar. Vi ville därutöver se om det finns några 
påtagliga skillnader mellan den svenska och den norska marknaden. 

1.2.1  Huvudproblem 
 
• Vilka etableringshinder existerar på den norska marknaden vid en etablering för 

Digitales AB? 

                                                 
2 Karl - Oskar Westerlund VD på Digitales AB Intervju 2008.05 
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1.2.2 Delproblem 
 
• Vilka marknadsmässiga  faktorer ska företaget beakta vid ett inträde i Norge? 
 
• Hur resonerar de norska tandläkarna kring relationer till leverantörer, 

värdeskapande samt nya investeringar? 
 
• Finns det några påtagliga skillnader kring marknadsförutsättningar samt 

tandläkarnas sätt att arbeta i jämförelse med Sverige?  

1.3 Problemavgränsning 
 
Digitales har byggt upp sin nuvarande marknadsföringsstrategi ur ett 
relationsmarknadsföringsperspektiv. Vi har därför valt att utgå från 
relationsmarknadsföring. Vi har dessutom valt att avgränsa oss till företaget Digitales AB 
som arbetar inom den medicintekniska branschen. Samtidigt har det att skett en 
geografisk avgränsning i form av att vi har utfört vår studie endast i Oslo-området i 
Norge.  

1.4 Perspektiv 
 
Vår frågeställning är både ur företagets perspektiv och ur kundens perspektiv. Vi började 
med att ta reda på hur företaget arbetar och vad de vill åstadkomma, sedan fortsatte vi 
med att undersöka problemet ur ett kundperspektiv för att skapa oss en bättre förståelse 
för hur kunderna tänker. Det har utmynnat i en jämförelse av utbud, arbetssätt samt 
önskemål. 

1.5 Syfte 
 
Utgångspunkten för studien var att skapa en arbetsguide för Digitales AB att utgå från vid 
en etablering i Norge. Studien skall hjälpa företaget att orientera sig på den norska 
marknaden samt skapa en helhetsförståelse för den dentala marknaden i Norge. Vi tyckte 
att området verkade väldigt intressant och ville göra en studie som företaget skulle kunna 
använda sig av samtidigt som vi ville att personer som inte förstår sig på den dentala 
branschen skall kunna få en inblick och möjligtvis studera vidare inom området. 
Därutöver ville vi lära oss mer kring problemområdet samt sätta den teoretiska 
referensramen i ett praktiskt sammanhang för att utvinna både förståelse och erfarenheter 
som vi sedan skall kunna ha med oss i kommande studier och i arbetslivet.  
 
Vårt syfte med studien var att beskriva och analysera för att skapa oss en förståelse för 
hur tandläkare i Norge resonerar kring relationer, värdeskapande och nya investeringar. 
Samtidigt ville vi identifiera vilka etableringshinder som fanns för Digitales på den 
norska marknaden. Vi ville dessutom ta reda på vilka faktorer som är viktiga för företaget 
vid ett inträde i Norge samt om det finns några stora skillnader på den svenska och den 
norska marknaden.  
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1.6 Definitioner 
 
Etableringshinder - Redan etablerade företag på marknaden kan utgöra stora hinder för 
nya aktörer att ta sig in på marknaden. Ett tidigt etablerat företag har ett försprång och har 
genom valda distributionskanaler nått fram till marknaden med sitt budskap samt skapat 
sig en position på marknaden. Etableringshinder kan exempelvis utgöras av 
produktdifferentiering, kapitalbehov eller statlig politik. (Porter, 1994) 
 
Bindningar - När olika relationer skapas mellan företag i ett visst nätverk fungerar 
relationerna som bindningar. Det finns olika typer av bindningar och alla har olika syften 
och karaktär. De olika bindningarna utgörs av tekniska-, tidsmässiga-, kunskapsmässiga-, 
sociala-, samt ekonomiska och juridiska bindningar. (Hammarqvist et al. 1982) 
 
Medicinteknik - Utrustning som används i medicinska syften. Det kan exempelvis vara 
röntgenmaskiner i olika utförande.    
 
Värdeskapande - Ett immateriellt värde som skapas i samspel mellan företaget och kund. 
(Blomqvist et al. 1999) 
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1.7 Uppsatsens disposition 
 
Kapitel 1 Inledning 
I det inledande kapitlet finner läsaren en presentation av studiens problembakgrund, 
problemdiskussion samt problemformulering. Kapitlet berör även studiens 
problemavgränsningar samt studiens syfte. 
 
Kapitel 2 Metoddiskussion 
I kapitlet finner läsaren en presentation av våra metodologiska val för studien. 
 
Kapitel 3 Teoretisk referensram 
I kapitlet finner läsaren en presentation av relevanta teorier för studien. 
 
Kapitel 4 Empiri  
I kapitlet finner läsaren resultaten från den empiriska undersökningen. 
 
Kapitel 5 Analys och diskussion 
Här finner läsaren en jämförelse mellan den teoretiska referensramen och utfallet av den 
empiriska undersökningen. 
 
Kapitel 6 Slutsatser 
I kapitlet presenteras de dragna slutsatserna utifrån analysen.  
 
Kapitel 7 Avslutande diskussion 
I kapitlet presenteras författarnas egna reflektioner, rekommendationer och förslag till 
vidare forskning samtidigt som det förs en diskussion kring studiens tillförlitlighet. 
  
Källförteckning 
En presentation av alla källor som står till grund för studien. 
 
Bilagor 
Intervjuguide samt en produktbeskrivning. 
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2 Metoddiskussion 
 
I metodkapitlet redovisas våra egna val samt motiveringar av metodik och 
tillvägagångssätt.   

2.1 Vetenskaplig huvudinriktning 
  
Målet med undersökningen var att identifiera vilka faktorer Digitales AB bör beakta vid 
en etablering på den norska marknaden. Genom noggrann undersökning, analys och 
beskrivning har vi identifierat hur tandläkarna i Norge resonerar kring relationer, 
värdeskapande samt nya investeringar. Vi har lagt fokus på området Oslo med omnejd. 
Uppsatsen är baserad på den hermeneutiska läran då det tjänade vårt syfte med uppsatsen 
bäst. Det har sin grund i att vi inte kom fram till någon absolut sanning utan har utfört en 
studie som är baserad på människors åsikter och tankar kring vårt undersökningsområde. 
Vi har utfört kvalitativa undersökningar som enligt Patel och Davidsson (2003) 
förknippas med det hermeneutiska tillvägagångssättet. Efter undersökningarna valde vi 
att analysera data samt jämföra med den nuvarande situationen som Digitales AB har på 
den svenska marknaden. På så vis kunde vi åstadkomma en ökad förståelse för vilka 
etableringshinder det finns i Norge för Digitales samt vilka aspekter som de bör beakta 
vid ett inträde på den norska marknaden. Vi skapade oss dessutom en förståelse för hur 
tandläkarna i Norge resonerar kring aspekterna relation, värdeskapande och nya 
investeringar. 

2.2 Metodansats 
 
Grunden för vår studie låg delvis i teorin samt delvis i empirin. Vi började studien med 
att se efter relevanta teorier för en etablering i ett nytt land samtidigt som vi började vår 
empiriska undersökning. Vi har främst utgått från de empiriska data för att sedan kunna 
finna relevanta teorier. Resultatet medförde att vi kunde utföra en analys som speglar 
både de valda teorierna samt den empiriska undersökningen. Vår vetenskapliga studie är 
av induktiv karaktär eftersom vi utifrån den insamlade empirin har skapat oss en bredare 
förståelse och kunskap samtidigt som vi utifrån våra slutsatser har skapat en egen teori. 
Vi valde dock att förstärka våra teorier med redan befintlig teori från erkända och 
kunniga författare. 
 
Eftersom grunden till vår studie delvis låg i teorin och delvis i empirin går det inte att dra 
slutsatser som resulterar i en absolut sanning. Vår analys och slutsats bygger mycket på 
vårt empiriska material som vi sedan har förstärkt med redan befintliga teorier. Vi är 
dock medvetna om att det är människors åsikter som utgör vårt empiriska underlag och 
därför kan det inte heller vara helt fullständigt. Hade vi kanske kommit i kontakt med 
andra tandläkare förutom de som presenteras i vår studie finns det en möjlighet att vi 
hade fått ett helt annat reslutat. Men vi fann en röd tråd i svaren från respondenterna och 
anser därför att vi hade ett tillräckligt bra arbetsunderlag. Vi fann att vårt arbetssätt har 
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fungerat bra för det valda problemområdet och eftersom vi varken ville dra några logiska 
slutsatser eller få fram en absolut sanning så anser vi att vi har tillämpat rätt metod.  

2.3 Undersökningssyfte  
 
Vi började med att samla in material om den norska dentalmarknaden. Sedan valde vi att 
undersöka och analysera de olika teorierna gentemot det empiriska resultatet. Vi ville 
härigenom ha en bra grund att stå på innan vi kunde börja analysera och dra slutsatserna. 
Undersökningssyftet med studien var således av deskriptiv karaktär med explorativa 
inslag. Vi valde att beskriva ett fenomen men även till en viss del ta fram nyfunnen 
information.  
 
Då vår uppsats till den större delen är av beskrivande karaktär hade vi inte några större 
begränsningar förutom de redan bestämda avgränsningarna. Vi kunde ha haft mycket mer 
djupgående intervjuer och behandlat många fler teorier. Vi ser det som både en fördel och 
en nackdel. Fördelen är att vi hade fria händer kring hur mycket vi skulle vilja beröra och 
kunde stanna när vi kände att vi hade tillräckligt mycket underlag att arbeta med. 
Nackdelen är att det i de flesta fallen finns mer information att samla och studien skulle i 
det fallet pågå mycket längre och risken finns att vi hade drunknat i information.  

2.4 Forskningsmetod 
 
Vi har tillämpat fallstudieansatsen då vi ämnade undersöka en del av den norska 
marknaden genom några få men väldigt givande kvalitativa intervjuer. Vårt mål var att 
skapa oss en bättre förståelse kring ämnet för att sedan kunna analysera det. Slutsatsen av 
vår studie är analytisk och inte statistisk vilket medför att det inte kan ses som en absolut 
sanning utan snarare som en arbetshypotes.  
 
Nackdelarna som vi var medvetna om var att arbetssättet är ostrukturerat och att studien 
kan mynna ut åt fel håll. Samtidigt var vi medvetna om att det fanns en möjlighet att vi 
skulle samla på oss för mycket information och drunkna i den. Vi har försökt att kringgå 
dessa nackdelar för att få ett bättre grepp om vår studie samt för att undvika hinder och 
komplikationer. Vi valde därför att stanna vid insamling av data när vi upplevde att vi 
hade tillräckligt mycket underlag samtidigt som vi ständigt ifrågasatte vårt arbete och om 
vi var på rätt spår.  

2.5 Undersökningsmetod 
 
I den här undersökningen sökte vi efter en ökad förståelse för hur den norska marknaden 
fungerar. Vi har därmed utfört en undersökning av kvalitativ karaktär där vi genom 
intervjuer, texter och handlingar har skapat oss en helhetsförståelse kring vårt 
undersökningsområde.  
 
Studiens resultat hade blivit annorlunda om vi hade arbetat kvantitativt då vi hade haft 
alternativfrågor och förmodligen hade fler respondenter ställt upp på intervjuerna då det 
hade krävts mindre tid från dem. Däremot så hade vi inte kunnat skapa en dialog och 
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diskussion med respondenterna vilket hade resulterat i att vi inte hade haft så mycket 
arbetsunderlag och vår studie hade inte formats efter respondenternas svar. Snarare hade 
vi redan haft klara hypoteser där man antingen har ett ja eller nej svar. Vi anser att det 
kvalitativa arbetssättet har fungerat bra för oss. Nackdelen är att vi kanske inte fick fler 
respondenter som vi möjligtvis hade fått med det kvantitativa arbetssättet. En annan 
nackdel är att det egentligen inte finns några ramverk eller avgränsningar förutom de som 
man väljer att sätta själv samtidigt fann vi det som en fördel för då kunde vi själva avgöra 
hur djupt och brett vi ville gå med studien.  

2.6 Datainsamlingsmetod  
 
Eftersom vår undersökning är av kvalitativ karaktär har vi använt oss av kvalitativ data. 
Vi har använt oss av både primär- och sekundärdata då vi ämnade att skapa oss en 
djupare förståelse av problemområdet för att sedan kunna ha en bra grund att arbeta på 
inför analysen. 
 
Vid insamlingen av primärdata har vi tillämpat två tillvägagångssätt. Då en av oss arbetar 
på Digitales AB valde vi att göra några korta intervjuer, dock skedde den större delen av 
datainsamlingen genom diskussioner på företaget samt egna uppfattningar och kunskaper 
kring företaget samt marknaden. Diskussionerna som utfördes på Digitales var med 
företagets VD och säljare Karl-Oskar Westerlund, firmatecknaren Bo Westerlund, 
tekniskt ansvarig Roger Zetterström, supporttekniker Martin Andersson samt säljare och 
marknadsförare Dajana Omanovic. De korta intervjuerna som utfördes var med Karl-
Oskar Westerlund samt Bo Westerlund. Dessa intervjuer var semistrukturerade då vi ville 
få ut mycket information om vad företaget arbetar med och hur de för sig ur ett 
marknadsförings och försäljningsperspektiv. Vi utförde även ett antal intervjuer på 
norska tandläkare som hade sina praktiker i Osloområdet. De här intervjuerna utförde vi 
per telefon och antalet norska tandläkare som vi kom i kontakt med var 42 stycken. Vi 
utförde dessutom 2 intervjuer på svenska tandläkare där vi valde en tandläkare från 
Sundsvall och en från Stockholm. Anledningen till att vi inte valde att intervjua fler 
svenska tandläkare är eftersom Dajana har varit i kontakt med flera hundra svenska 
tandläkare under sin arbetsgång på Digitales och vi upplevde att den kunskapen som hon 
har är tillräcklig. Intervjuerna i det här fallet var även dem semistrukturerade då vi ville 
leda in dem i problemområdet samt ge dem riktlinjer samtidigt som de pratade fritt. I 
uppsatsen kommer vi inte att nämna några namn på tandläkare av anonymitetsskäl. Vi 
väljer därför att ange position, ålder och stad. (Se Bilaga 1 och 2 för Intervjuguide s.35-
36) 
 
Intervjuerna med företagets representanter har dokumenterats genom anteckningar. Då en 
av oss som utför studien arbetar på företaget har det varit lätt att gå tillbaka med fler 
frågor som vi missade under intervjuerna. De intervjuer som vi utförde med tandläkarna 
hade vi tänkt att spela in men på grund av ljudnivån vid inspelning från telefon avstod vi 
från det. Vi valde därför att ha samtalet på högtalartelefon där en av oss ställde frågorna 
och diskuterade medan den andre dokumenterade genom anteckningar. Vi insåg 
dessutom ganska snabbt att samtalet flöt på bättre med de respondenter som vi inte 
försökte spela in. Det har sin grund i att människor förmodligen blir stressade och 
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påverkade när de blir inspelade. Nackdelen som finns är att vi inte hade någon möjlighet 
att gå tillbaka utan vi fick se till att få med allt direkt. Metoden som vi tillämpade här var 
att vi direkt efter varje intervju pratade igenom alla frågor för att se om den som 
antecknade fick med allt. 
 
När vi bestämde oss för att göra undersökningen hoppades vi på att kunna intervjua fler 
respondenter, dock insåg vi under vägens gång att det var svårt till en början att få tag på 
respondenterna och ännu svårare att få dem att ställa upp på en intervju som tar en stund. 
Men de respondenter som ställde upp på intervjun var engagerade och hjälpte oss att få 
en bättre förståelse kring vårt undersökningsområde.  

2.7 Urvalsmetod 
 
Vårt syfte med studien var att skapa oss en bättre förståelse kring den norska 
dentalmarknaden, för att undersöka vilka etableringshinder som existerar på den norska 
marknaden för Digitales AB. Vi ville utföra en studie med hög tillförlitlighet som skall 
kunna användas som ett arbetsunderlag. Därför var det viktigt att komma i kontakt med 
personer som besitter hög kunskap inom området och kunde tillföra korrekt information 
till studien. Med utgångspunkt i det ovannämnda valde vi själva vilka vi skulle intervjua 
för att få ut det mest relevanta för studien. Fördelen som vi fann var att vi kom i kontakt 
med helt rätt personer på företaget för att kunna utföra studien. Hade vi kommit i kontakt 
med en ekonom eller en inköpare hade vi inte haft relevant arbetsunderlag.  
 
Målpopulationen för vår studie utgjordes av personalen på Digitales AB samt 
tandläkarmarknaden i Norge. Vi begränsade oss dock till en del av tandläkarmarknaden i 
Norge, vilket var Oslo med omnejd. Vi gjorde ett urval utifrån hela målpopulationen som 
vi sedan tillämpade i analysen för hela målpopulationen. 

2.8 Undersökningens tillförlitlighet 
 
Vår utgångspunkt var att skapa hög validitet samt relativt hög reliabilitet, dock var vi 
medvetna om att det var ytterst svårt. 
 
Den informationen som vi har erhållit från Digitales AB anser vi har hög validitet och 
reliabilitet. Det har sin grund i att vi fick prata med rätt personer som besitter den 
kompetensen som behövdes för vår studie. Undersökningen som utfördes på de norska 
tandläkarna anser vi har en klar och tydlig röd tråd och därav menar vi att validiteten är 
relativt hög. Vi hade gärna sett en mer omfattande studie men vi försökte trots 
begränsningarna att falsifiera svaren genom att ringa till olika tandläkare tills vi fann den 
röda tråden. Därav anser vi att vi har en reliabilitet och validitet som är relativt höga i vår 
vetenskapliga studie. Vi är dock medvetna om att vår studie bygger på personliga åsikter 
men vi valde att skapa en dialog med respondenterna för att få en diskussion som gav oss 
bra information. 
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Vid val av litterära verk gjorde vi noggranna urval för att se om de är relevanta för vår 
studie. Under arbetets gång har det även skett flera byten av teorier för att matcha de 
empiriska data bäst.  
 
Vi är medvetna om att det är svårt att skapa en hög reliabilitet då det är svårt att få fram 
samma information två gånger. Vi menar att även om vi själva skulle utföra studien en 
gång till skulle resultatet skilja sig något. Christensen et al. (2001) för samma 
resonemang kring att det är svårt att skapa samma information två gånger. Vi finner dock 
att vi har kunnat knyta ihop våra respondenters svar på ett bra sätt och därav kunnat dra 
slutsatser för studien. Hade vi däremot gjort om studien och haft mer resurser så anser vi 
att det ideala hade varit att åka ut på en mässa och göra intervjuer på plats. På så vi anser 
vi att vi skulle få fler tandläkare att ställa upp på intervjuerna. 

2.9 Källkritik 
 
Vi valde att söka information i böcker och vetenskapliga artiklar som har noggranna 
referenslistor där det är enkelt att leta upp ursprungskällan. Vi har dessutom jämfört olika 
teorier för att hitta samhörighet mellan litteraturen. Under arbetets gång har vi både lagt 
till, bytt ut och tagit bort teorier. De teorier som vi fann hade den största relevansen för 
vår studie var Porter (1994), Blomqvist et al. (1994) samt Hammarqvist (1982). Vi 
nämnde tidigare att det är ständig utveckling och förändring på marknaden och det är 
viktigt att vara ajour som företag. Med tanke på det ovannämnda så kan våra teorier 
uppfattas som gamla och möjligtvis icke uppdaterade. Vi har däremot under arbetets gång 
jämfört både nya och äldre källor och fann att det just inom det studieområdet som vi har 
valt inte finns så stora förändringar då vi arbetar med grundläggande faktorer. De 
författare som vi har valt har en lång erfarenhet samt kunskap inom området och vi fann 
att det var viktigt att ha en ordentlig teoretisk grund i uppsatsen. 
 
En av oss arbetar på Digitales AB och det är något som vi är medvetna om har en stor 
inverkan på studien. Däremot så ser vi mer positiv inverkan än negativ. Vi valde att 
utföra varje moment av studien tillsammans och inte dela upp någonting för att arbetet 
inte skulle bli influerat endast av Dajanas tankar. Eftersom Amir inte arbetar på företaget 
kunde han vara mer kritisk och ha mer frågor kring problemområdet där Dajana fann att 
det var självklart. Därav kommer vår objektivitet eftersom Amir kunde ifrågasätta olika 
delar som i sin tur skapade en dialog och vi kom fram till bra resultat. 
 
Vi finner däremot att studiens styrka delvis ligger i att en av oss är anställd på Digitales 
för på så vis har vi kunnat skapa oss en helhetsbild av företaget och se både de positiva 
och de negativa aspekterna. Det till skillnad från en studie där man utför en lång intervju 
med en eller två personer som självfallet talar gott om sitt företag. Vi anser att vi gick in i 
studien med en bred kunskap kring företaget samt deras styrkor och svagheter och har 
utifrån dessa förutsättningar kunnat skapa en vägledning för dem att etablera sig i Norge.  
 
Det kan självfallet ifrågasättas om informationen som kommer från Dajana är helt 
hundraprocentig då det skulle gå att skriva flera olika synpunkter utan att läsaren kan 
ifrågasätta det. Vi upplever däremot att den information som Dajana besitter är i vissa 
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avseende mer värdefull än en intervju med någon på ett företag då målet var att utföra en 
studie som skall hjälpa Digitales att etablera sig i Norge. Om man väljer att inte utgå från 
den verkliga situationen och inte granska alla delar av företaget kritiskt så hade studien 
inte tjänat något syfte. Därav har vi sett till att få fram företagets styrkor och försökt att 
lyfta fram hur de kan använda sig av dem vid en internationalisering. Och samma sak 
gjorde vi med svagheterna. Vi identifierade dem och försökte sedan se hur Digitales kan 
arbeta sig kring de olika hinder. Med hjälp av vår teoretiska referensram har vi skapat en 
bra koppling mellan både styrkor och svagheter.   
 
Vi är medvetna om att studien representerar hela Norge men att vi endast har intervjuat 
tandläkare från Oslo. Däremot så finner vi att tandläkarnas sätt inte skiljer sig så mycket 
beroende på i vilken stad man arbetar. Vi har sett en ganska stark röd tråd på den svenska 
marknaden och finner inga större skillnader på tankesättet kring behandling av patienter 
eller arbetet med utrustning mellan en tandläkare i Stockholm och en i Malmö. Därav har 
vi valt att låta Oslo representera Norges tandläkare. Vi är självfallet medvetna att det 
finns undantag i sättet att resonera men i stora drag så valde vi att gå på den röda tråden. 
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3 Teoretisk referensram 
 
I följande kapitel sker en presentation av de valda teorierna för vår studie. Teorierna 
som vi berör är främst etableringshinder, relationer och nätverk samt bindningar.  

3.1 Introduktion  
 
Vi har arbetat med en rad olika teorier som hade syftet att skapa en bredare förståelse 
kring problemområdet. De olika teorierna är etableringshinder, värdeskapande, relationer 
och nätverk samt bindningar. Etableringshinder är en övergripande teori som har präglat 
hela vår empiriska undersökning. Stödet från den teorin har medför mycket styrka innan 
vi började analysera studiens resultat i form av att etableringshinder inte bara rör sig om 
vad som sker idag utan går både långt tillbaka i tiden och även har en framåtblick. Teorin 
har hjälpt oss att få ett bättre grepp om problemområdet då det som berörs är flera olika 
delar som kan påverka en organisation vid en internationalisering. Teorierna kring 
värdeskapande samt relationer och nätverk har skapat ett tankesätt hos oss som vi hade 
med oss både vid insamling av empirisk material samt i analysen. Teorierna i det här 
fallet är lite mer konkreta och mer specifika då vi ville besvara en specifik fråga och inte 
få en övergripande bild som i den tidigare nämnda teorin. Den sista teorin som vi berörde 
var bindningar. Stödet som vi fick här var att vi kunde greppa olika delar av 
organisationen samt dess nätverk för att i sin tur kunna se fördelar och nackdelar för 
företaget vid en etablering i Norge. Teorierna går till stor del in i varandra och har med 
både breda teorier och mer specifika teorier gett oss en stabil grund att stå på vid analysen 
och även för att kunna dra relevanta slutsatser. 

3.2 Etableringshinder 
 
Porter (1994) menar att när en ny aktör skall ta sig in på en ny marknad finns det stora 
möjligheter såsom ny kapacitet, önskan om att vinna marknadsandelar samt resurser att 
vinna. Författaren menar dock att det även finns en rad olika hinder som kan påverka den 
nya aktören vid en etablering.  

3.2.1 Produktdifferentiering 
 
Enligt Porter (1994) innebär produktdifferentiering att företag som redan är etablerade på 
marknaden har kända varumärken. Företagets tidigare engagemang i form av 
annonsering, kundservice och produktskillnader har medfört att de har skapat sig en bra 
position på marknaden och därmed en god kundlojalitet. Det kan utgöra ett 
etableringshinder då det för en ny aktör på marknaden krävs stora investeringar för att 
synas och för att övervinna kundlojaliteten. Författaren menar att stora satsningar är 
mycket riskabla då det vid ett misslyckande inte finns något restvärde.  



 

- 13 - 

3.2.2 Kapitalbehov 
 
Porter (1994) menar att vid en etablering på en ny marknad finns det behov att investera 
stora kapitalresurser. Det kan skapa hinder för etableringen speciellt om investeringarna 
berör osäkra satsningar eller engångssatsningar i exempelvis annonsering och forskning. 
Författaren menar att kapitalbehov inte bara är nödvändigt för produktionsmedlen utan att 
behovet även finns för lageruppbyggnad, kundkrediter samt täckande av initialförluster. 
Författaren beskriver även ett exempel där Xerox utgjorde ett stort etableringshinder för 
sina konkurrenter när de valde att hyra ut kopiatorer istället för att sälja dem. Det 
medförde att kunderna kunde hyra utrustningen under den period de ville utan att behöva 
köpa loss utrustningen.  

3.2.3 Omställningskostnader 
 
Porter (1994) anser att ett hinder kan uppstå när en köpare byter från en leverantörs 
produkt till en annan. De omställningskostnader som uppstår då är kostnader för 
utbildning av de anställda, ny utrustning, kostnader i form av material och tid för att 
utforska och pröva den nya leverantören samt teknisk service. Författaren menar även att 
det kan uppstå psykiska kostnader då det avbryts ett redan befintligt 
leverantörsförhållande. Det kan röra sig om befintliga avtal eller överenskommelser med 
företaget. I det fall att omställningskostnaderna är höga skall den nya leverantören kunna 
erbjuda förbättringar i form av lägre kostnader eller prestanda.  

3.2.4 Tillgång till distributionskanaler 
 
Det är viktigt för etableraren att vara säker på att det finns plats för deras produkt i den 
önskade distributionskanalen. Det kan i sig vara ett hinder då de redan etablerade 
företagen har i stor utsträckning använt de logiska distributionskanalerna.  För att 
etableraren skall bli accepterad av kanalerna måste de komma med bra priserbjudanden 
eller samannonsrabatter. Porter (1994) fortsätter sitt resonemang och menar att det 
resulterar i att vinsterna minskar då företaget måste antingen gå ner i pris eller erbjuda 
någonting annat för att komma åt den kanalen de eftersträvar. Författaren menar att 
konkurrensen i vissa branscher är ytterst hög, vilket medför att företag ibland måste skapa 
sig egna distributionskanaler för att de andra kanalerna är uppbundna av redan etablerade 
företag. 
 
Johnson och Tellis (2008) beskriver att det är viktigt att tänka på tidpunkten för ett 
inträde på en ny marknad speciellt om det är en växande marknad. Författarna menar att 
ett företag som tidig aktör på marknaden får med sig flera fördelar i form av att företag 
kan få tillgång till nyckelresurser som kan bestå av exempelvis distributionskanaler. Som 
en fördel till, kan även tidiga aktörer sätta en standard som kan försvåra inträdandet för 
dem som kommer senare in på marknaden. Vi ser en koppling här med Porters (1994) 
beskrivning av etableringshinder där vi kan se att sannolikheten är större att ett företag får 
fördelar och kan ta för sig mer som tidig aktör. Thomas (1985) menar att lojalitet hos 
kunderna kan stärkas om man är en tidig aktör på en ny marknad. Författaren menar att 
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genom uppbyggnad av ett starkt nätverk av lojala konsumenter kan vara ett steg i rätt 
riktning i syfte att erhålla större marknadsandelar och på så vis kunna konkurrera över en 
längre tidsperiod. 

3.2.5 Kostnadsolägenheter oberoende av stordrift 
 
Porter (1994) menar att redan etablerade företag kan ha stora kostnadsfördelar som en ny 
aktör på marknaden trots sin storlek eller uppnådda stordriftsfördelar inte kan kopiera. 
Det kan röra sig om patenterad produktteknologi där produktkunnande och 
designkaraktär skyddas genom patent eller helt enkelt hemlighålls. Det kan även röra sig 
om att redan etablerade företag har bundit upp avtal med leverantörer och förhandlat 
priser som är svåra att matcha för att kunna konkurrera på samma marknad. Inlärnings- 
och erfarenhetskurvan är även det en faktor som kan vara ett hinder. Författaren menar att 
det finns en tendens att styckkostnaderna för en produkt minskar när företag skapar sig 
mer erfarenhet i tillverkningen av produkterna. Anledningen till att kostnaderna minskar 
är eftersom arbetarna lär sig nya metoder och får arbetet gjort mer effektivt. Även 
aspekter såsom att layouten förändras och förbättras, specialiserad utrustning och 
processer utvecklas, de tekniska metoderna förbättras och mer därtill medför att arbetet 
således fungerar effektivare och medför minskade kostnader.  
 
Författaren menar att erfarenhet är en beteckning på teknologiska förändringar som berör 
alla delar i ett företag. Desto mer erfarenhet ett företag har kan de åstadkomma 
kostnadsminskningar. Dock kan inte kostnadsminskningarna kopplas till ett företags 
erfarenhet i sin helhet utan berör varje process för sig i ett företag.  
 
Författaren fortsätter sitt resonemang med ”Om kostnaderna sjunker med ökad erfarenhet 
i en bransch, och om erfarenheterna kan hållas hemliga av etablerade företag, leder 
detta till ett etableringshinder”. (Porter, 1994 s.33) Här blir det därför svårt för nya 
företag att ta sig in på marknaden då det krävs att de skall skapa sig egna kunskaper och 
erfarenheter samtidigt som inkörningskostnaderna är höga.  
 
Dock hävdar Johnson och Tellis (2008) att tidiga aktörer på marknaden i slutändan inte är 
vinnare på grund av att de kan missa eventuella fallgropar som kan tänkas finnas i en ny 
marknad. Även avkastningen kan vara lägre än investeringarna hos aktörerna samt att de 
inte har fått tillfället att lära sig av andras eventuella misstag och framgångsfaktorer. Det 
innebär att senare aktörer har en bättre överblick över marknaden genom att titta på de 
tidiga aktörernas framgångar och tillvägagångssätt för hur de arbetar. Dessa faktorer kan 
vara orsaken till att tidiga aktörer inte lyckas i slutändan. Porter (1994) diskuterar dock 
från en annan synvinkel där författaren menar att de erfarenheter både bra och dåliga, kan 
ett tidigt etablerat företag behålla för sig själva. Det medför att nya aktörer måste gå 
igenom samma saker och i vissa fall hamna i samma fallgropar. 
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3.2.6 Statlig politik 
 
Porter (1994) menar att staten kan vara ett etableringshinder då de kan begränsa eller 
hindra etableringen på marknaden genom att införa tillståndsgivning. De kan även 
begränsa rättigheterna till råmaterial. Andra aspekter som staten kan reglera är 
godstransporter, järnvägar, luft- och vattenreningsföreskrifter, produktsäkerhet samt 
produktlämplighet.  

3.3 Värdeskapande  
 
Porter (1994) menar att en etablering på en ny marknad medför mycket risker och hinder 
samtidigt som det kan medföra stora fördelar och vinster. Dock behöver företaget lägga 
energi på att utforska konsumentmarknaden i det nya landet. På så vis kan företaget utgå 
från hur marknaden tänker kring olika aspekter beroende på vad som skall säljas på 
marknaden. 
 
Blomqvist et al. (1999) anser att företag idag lägger stor fokus på att komma nära inpå 
sina kunder och vill gärna att de skall vara en del av processen. Det finns några faktorer 
som företag skall beakta för att kunna vara ett kundnära företag. Det är tillgänglighet, 
interaktivitet samt värdeskapande.  
 
Blomqvist et al. (1999) beskriver att ett företag skall vara tillgängligt för konsumenterna. 
Det är viktigt att ha en stark närvaro på marknaden. Det kan röra sig om allt från 
öppettider, god service men även att företaget finns på Internet. Tillgängligheten är första 
steget. För att komma vidare behöver företaget göra kunden till en del av processen och 
på så vis skapa interaktion. Här är syftet att företaget skall anpassa sina erbjudande med 
utgångspunkten i kundens olika behov och önskemål. Både tillgänglighet och 
interaktivitet är förutsättningar för att kunna både skapa och bibehålla en god relation 
med kunden. Det sista steget är själva värdeskapandet. Företaget blir mer 
konkurrenskraftigt och utmärker sig mer om de skapar ett immateriellt värde för kunden. 
Genom att skapa ett värde tillsammans med kunden har företaget goda förutsättningar att 
bygga en stark och hållbar relation med konsumenten. Grönroos (2002) beskriver inte 
värdeskapande på samma sätt som Blomqvist et al. (1999) men författaren är inne på 
samma spår och menar att det är just värdeskapande och interaktivitet som krävs för att 
komma nära sina kunder. 

3.4 Relationer och nätverk 
 
Vid etablering på en ny marknad eller i ett nytt land kan det vara viktigt att ha en bra 
grund att stå på. Genom att skapa sig goda relationer och tidigt börja bygga ett nätverk 
kan medföra stora fördelar. Porter (1994) menar att det finns flera olika etableringshinder 
som ny aktör på en marknad. Hinder kan i vissa fall kringgås om det finns bra relationer 
och breda nätverk. 
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Koch (2001) menar att ett företag skall satsa på att bygga ett brett nätverk antingen innan 
eller i samband med en etablering i ett nytt land. Det kan röra sig om att medverka på 
olika utställningar, mässor, konferenser eller föreläsningar. Ett annat alternativ kan vara 
att starta ett samarbete med ett annat eller flera bolag vilket kan medföra en bredare 
kunskap och större kontaktnät. Författaren menar dessutom att tidigare erfarenheter av 
internationalisering påverkar valet av inträdesmetod. Företag agerar olika beroende på 
deras tidigare erfarenheter. 
 
Håkansson och Snehota (1995) menar att ju mer vi ser på relationer desto mer finner vi 
hur stor vikt de olika delarna i ett nätverk har på relationen. Författarna menar att det är 
ett litet antal företag som har sin grund och lönsamhet i sitt eget arbete. De flesta bygger 
upp sitt företag och får det att fungera genom relationer och samspel med andra parter. 
Vidare fortsätter författarna att det är viktigt för företag att kunna prestera bra och sköta 
individuella relationer på ett korrekt sätt. Men för att göra det behöver företaget ha 
kontroll över alla sina relationer för att kunna prestera på topp i en individuell relation. 
Hammarqvist et al. (1982) beskriver att alla ingår i ett nätverk. Det finns små nätverk 
som företag har framåt till kunder, bakåt till leverantörer eller tillsammans med andra 
företag. Alla de små nätverken bildar sedan ett totalt nätverk. 

3.5 Bindningar 
 
Hammarqvist et al. (1982) menar att när olika relationer skapas mellan företag i ett visst 
nätverk fungerar relationerna som bindningar. Det finns olika typer av bindningar och 
alla har olika syften och karaktär. De olika bindningarna utgörs av tekniska-, tidsmässiga-
, kunskapsmässiga-, sociala- samt ekonomiska och juridiska bindningar. Författaren 
beskriver bindningarna enligt följande: 
 
Tekniska bindningar uppstår när företag anpassar sig i något tekniskt avseende. 
Exempelvis om ett företag har ett produktsortiment som är baserat på vilka inköp som 
kan göras. Det kan även ske omvänt att leverantören anpassar sig till köparen. Därmed 
kan arbetet bedrivas i nära relation till dem som ska använda produkten. Kunskapen som 
företagen får kan vara i form av vilka produkter som är eftersökta och det bidrar i sin tur 
till att osäkerheten minskar samtidigt som arbetet blir mer förutsägbart. Denna relation 
skapar förutsättningar för företag att lära sig leverantörernas och kundernas kapacitet och 
därmed skapas en naturlig utvecklingskälla.  
 
Tidsmässiga bindningar sker när företag är i behov av en tidsmässig anpassning. Det kan 
exempelvis ske om två enheter ligger efter varandra i produktionskedjan. Genom att 
anpassa tiden kan kostnader reduceras och företaget kan eliminera dröjsmål. Genom att 
minska tiden mellan de olika processerna kan även kostnaderna minska samtidigt som 
flödet blir bättre. Porter (1994) beskriver att stordriftsfördelar bygger på att desto större 
volym som tillverkas medför att kostnaderna kan minska. Här krävs det dock att det finns 
god erfarenhet inom området samt att arbetet är tidsmässigt planerat för att kunna fungera 
i de stora skalorna.  
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Kunskapsmässiga bindningar sker när två parter har kommit varandra nära att de har en 
förståelse för varandras styrkor och svagheter. Genom att nå den nivån i en relation kan 
kostnader elimineras då det inte krävs tid eller engagemang att förstå sig på den andra 
parten, då den kunskapen redan finns. Relationen bidrar i sin tur till att värdefull 
information eller relevant kunskap förmedlas vidare genom relationerna. Det innebär att 
alla enheter i nätverket inte behöver ha kontakt med ursprungskällan då nätverket samlar 
in information och sållar den. Företagen kan lättare anpassa sig till förändringar, dock 
uppstår en risk att förändringarna kan upptäckas för sent. Även Porter (1994) berör 
aspekten kunskap och erfarenhet om motparten. Författaren menar att kunskap och 
erfarenhet är en immateriell tillgång och är en viktig resurs.  
 
Sociala bindningar har sin grund i personliga kontakter och företagens förmåga att lita på 
varandra. Genom att lita på den andra parten kan det tas beslut snabbare och det ses som 
en investering. Med den kännedomen om varandras förmågor resulterar i att rimligare 
krav ställs på parterna och kan pressa varandra till det yttersta. I annat fall bidrar det till 
att antigen för höga eller för låga krav ställs på varandra och utbytet får sämre effekt.  
 
Ekonomiska och juridiska bindningar är olika former av avtal och finansieringar. Det kan 
röra sig om ägarinflytande eller långsiktiga samarbetsavtal. En ekonomisk bindning 
kompletteras oftast med en juridisk bindning. Det har sin grund i att den juridiska 
bindningen oftast används som en försäkring eller komplettering till de andra 
bindningarna.  
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4 Empiri  
 
I följande kapitel kommer vi att presentera den insamlade empirin. Kapitlet inleds med en 
kort beskrivning av hur vi har valt att strukturera upp kapitlet. Det följs av en beskrivning 
av företaget samt deras arbetssätt. Avslutningsvis kommer all insamlad information från 
intervjuerna att presenteras.  

4.1 Inledning 
 
Vi har valt att utföra en studie inför ett potentiellt inträde i Norge för Digitales AB. För 
att göra kapitlet så överskådligt som möjligt har vi valt att strukturera upp det på följande 
sätt. Vi kommer att börja kapitlet med en presentation av Digitales AB samt deras 
arbetssätt. Vi kommer sedan att göra en kort presentation av den norska 
dentalmarknaden. Sedan kommer vi att presentera hur tandläkarna i Norge ser på 
relationer, värde samt hur de tänker kring nya investeringar. 

4.2 Företagsbeskrivning Digitales AB 
 
Digitales AB grundades 2001 av Bo Westerlund och Karl-Oskar Westerlund. Företaget 
arbetar med försäljning av digital dentalröntgen samt datalösningar till tandläkare i 
Sverige. Utöver produkterna erbjuds även utbildning och support för produkterna. 
Försäljningen sker både till den privata marknaden och till landsting. Företaget har idag 
sex anställda som är fördelade på funktionerna sälj och marknad, installation och 
utbildning, drift och support samt ekonomi.  Det är två personer som arbetar med 
försäljning och marknad samt två personer som arbetar med installation och utbildning. 
De andra två funktionerna sköts av en person vardera.  
 
Företaget har en rad olika leverantörer av sina produkter där de har ensamrätten i Sverige 
att sälja dem och nu även i Norge. Leverantörerna är Morita (Japan), Visiodent 
(Frankrike) Dentaleye (Sverige) samt I.C Lercher (Tyskland). Det finns en rad 
konkurrerande företag i Sverige, inte med samma produkter men med liknande koncept. 
De största konkurrenterna är Unident, Kavo, Dab Dental samt Dentalmind.  
 
Digitales är ett företag som har specialiserat sig på röntgenutrustning till tandläkare. 
Företaget har försökt att täcka alla delar inom digital dokumenthantering för tandvården. 
Utrustningen som företaget säljer och installerar är nätverkslösningar, digital intraoral 
röntgen, digital panoramaröntgen samt digital volymtomografi. (Se Biliga 3 för 
produktbeskrivning s.37-38) 
 
Eftersom Digitales sedan år 2001 har arbetat inom området har de skapat sig god 
erfarenhet och kunskap. Karl-Oskar Westerlund (2008) finner att det är där som deras 
styrka ligger. 3 Digitales har lagt stor fokus på driftsäkerhet, stabilitet, praktisk 
funktionalitet samt ändamålskvalitet. Grunden till det ligger i de stora kraven som ställs 
                                                 
3 Karl-Oskar Westerlund VD Digitales AB Intervju 2008.05 
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inom svensk tandvård. Företaget kvalitetssäkrar alla införande av digital 
röntgenutrustning. Genom en noggrann installation, en tvåstegs utbildning av personalen 
samt genom feedback ser de till att uppfylla kundernas förväntningar med 100 procent.  
 
”För att ha en möjlighet att leva upp till de höga krav som ställs inom svensk tandvård 
behövs utrustning som tydligt förbättrar det befintliga kliniska underlaget och som 
samtidigt genererar tydliga verksamhetsförbättringar.”  4 

4.2.1  Arbetssätt Digitales AB 
 
Digitales arbetar i IT-systemet CRM 6.0 där all information om både befintliga och 
potentiella kunder finns och uppdateras regelbundet. I CRM systemet finns det cirka 
2000 olika privata tandläkare. Informationen har samlats både genom inköp av diverse 
register men även genom olika mässor. Företaget deltar varje år på SweDental och får 
därigenom nya kontakter samt nya möjligheter.  
 
Företaget marknadsför sig främst genom sin hemsida, e-mail och post. Det kommer ut ett 
nyhetsbrev från Digitales fyra gånger om året där det finns lite synpunkter från olika 
tandläkare men även en kort presentation kring vad som är nytt på produktfronten. Under 
hösten 2008 har företaget även lagt ner mer tid på olika kampanjer kring sina produkter. 
Försäljningen utförs på olika sätt beroende på om det rör sig om den privata eller 
offentliga sektorn. För att få en försäljning på offentliga sidan väntar man först på att det 
skall komma upp en upphandling som företaget sedan kandiderar sig till genom att skicka 
in sin offert. Upphandlingar kan gå snabbt men kan även dra ut på tiden beroende på hur 
mycket det rör sig om. Vid försäljning på den privata sidan ser det annorlunda ut. 
Försäljaren på företaget kontaktar en kund från CRM-systemet, antingen en ny kontakt 
eller en kontakt som säljaren har kommit i kontakt med tidigare genom samtal eller 
mässa. Nästa steg är att boka ett personligt besök där säljaren åker ut och presenterar 
Digitales, deras arbetssätt samt produkten som är mest lämpad för kunden. Efter det sker 
offert skrivning och eventuellt ett ytterligare besök för att säkerställa att allt är som det 
ska.  
 
Efter att försäljningen är gjord sker införandet där en tekniker från företaget först åker ut 
och projekterar hur installationen skall gå till. Sedan följer en installation med utbildning 
dagen efter. Det medför att kliniken redan dagen efter kan börja arbeta med sin 
utrustning. Efter en månad sker en ytterligare utbildning som är mer djupgående där 
syftet är att lära klinikerna att förstå sig på sin utrustning till fullo. Vid det andra tillfället 
har dessutom klinikerna fått chansen att arbeta med utrustningen själva och upptäckt var 
svårigheterna ligger samt bilda ett antal frågor som de inte hade första dagen.   

                                                 
4 Karl-Oskar Westerlund VD Digitales AB Intervju 2008.05 
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4.2.2  Dagens situation 
 
Det har skett ett antal förändringar på den dentala sidan det senaste året. 
Tandvårdsreformen 2008 med start i juli var den största sedan 1970-talet för svensk 
tandvård. Innebörden var att det skulle ställas högre krav på dokumentation från 
tandläkarna, både före och efter behandling. Det skulle självfallet bli billigare för 
människor att gå till tandläkaren då Försäkringskassan skulle träda in och betala en del av 
beloppet. Att det ställs högre krav på dokumentation gynnar Digitales till fullo då 
efterfrågan på digital utrustning ökar och då främst intraorala kameror. 
 
Mer än hälften av svenska privattandläkare ingår i Praktikertjänst som är ett aktiebolag 
men har en producentkooperativ ram där klinikägarna själva arbetar på sina kliniker. 
Syftet är att skapa en bra kombination mellan småskaligheten och de stora företagens 
resurser. Drivkraften och lönsamheten måste komma från den enskilda kliniken, medan 
Praktikertjänst skapar de yttre förutsättningarna. Ägaren av kliniken är i det fallet 
entreprenör och har ansvaret för hela mottagningen. Det gäller ansvar för det medicinska, 
ekonomiska, arbetsförhållanden samt verksamhetsutvecklingen. Däremot är ägaren 
anställd av Praktikertjänst och likaså medarbetarna. (www.praktikertjänst.se) 
 
Praktikertjänst sluter ett avtal varje år med en leverantör av digital röntgenutrustning som 
ger garanti på försäljning till företaget men dock till ett reducerat pris till alla som ingår i 
Praktikertjänst. År 2009 var det Digitales som fick sluta det avtalet. Det kan komma att 
gynna företaget då en så pass stor andel av privattandläkarna ingår i Praktikertjänst. 
 
Självfallet är företagsledningen medvetna om dagens ekonomiska situation och att 
människor hellre håller i sina pengar än investerar. Dock så upplever de att det inte 
kommer påverka tandvården i så pass stor utsträckning. Det har sin grund i att det ställs 
högre krav på tandläkarna och att det till och med kan bli fler som går till tandläkaren nu 
när priserna har gått ner något. 

4.3 Den norska marknaden 
 
Vi valde att ha en fråga i intervjun där vi undrade om de kunde beskriva den norska 
tandvården lite kort. I Norge är de flesta klinikerna privatägda, där klinikerna själva äger 
kliniken. Till skillnad från Sverige så har de ingen motsvarighet till Praktikertjänst. 
Ekonomin skiljer sig någorlunda från den svenska, då Norge har en bättre ekonomi. 
Klinikerna var självfallet mer inne på att beskriva det kliniska arbetet och där kan vi se att 
det inte skiljer sig så mycket från Sverige. De arbetar på ett liknande sätt och finner att 
det är viktigt med bra underlag och ordentlig tandvård.  

4.3.1 Situationen på de Norska klinikerna 
 
Vi kom i kontakt med medelstora kliniker, där antalet behandlingsrum i genomsnitt var 
tre rum. Utrustningen på klinikerna skilde sig beroende på vilken klinik vi kom i kontakt 
med. Majoriteten var dock utrustade med datorer på behandlingsrummen och hade någon 
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form av digital röntgenutrustning. Vi fann dock att en stor andel använde sig av 
bildplattesystem till skillnad från Sverige där majoriteten använder digitala 
röntgensensorer. Ungefär hälften av de kontaktade klinikerna hade panoramaröntgen. (Se 
Biliga 3 för produktbeskrivning s.37-38) 
 
När vi sedan kom in på frågan hur de resonerar vid nya investeringar var det ingen klinik 
som svarade att de inte var intresserade av nyinvesteringar. De var lite olika åsikter kring 
vad de kan tänka sig att investera i samt vilket tidsperspektiv som är aktuellt. 
 

”Att hålla sig uppdaterad på det tekniska området  
är viktigt och därför finner jag att det är viktigt  
att regelbundet uppdatera sin utrustning. ”  5 

 
Något som var präglande var att när de tänkte på digital dokumenthantering så var det 
bildplattesystem som var utmärkande. Digitala röntgensensorer var det ett fåtal som 
nämnde. De var dock inte främmande till diskussion kring sensorer när vi tog upp det. 
Majoriteten visste hur de fungerade och kunde tänka sig att testa men deras första 
alternativ hade varit bildplattesystem. (Se Biliga 3 för produktbeskrivning s.37-38) 
 

”Självklart kan det vara intressant att  
testa men skulle jag investera i ny digital  
röntgenutrustning så skulle det förmodligen  
bli ett bildplattesystem”6 

 
Vid nya investeringar så är det ett antal olika faktorer som är viktiga. Det som anses vara 
av stor prägel är att det är en bra och stabil leverantör. Företaget skall vara kunnigt inom 
sitt område. Personalen skall vara kompetent och veta vad de arbetar med och hur 
utrustningen fungerar ute på klinikerna. Det skall dessutom vara produkter av ytterst hög 
kvalitet, där ingenting strular. Det ska även erbjudas bra support som inte tar alldeles för 
lång tid. 
 

”Varje minut som vi står stilla på kliniken  
förlorar vi pengar. Vi har inte råd med utrustning  
som inte fungerar korrekt”7 

 
Något som cirka hälften av respondenterna nämnde var att de gärna samarbetar med ett 
välkänt företag som har goda referenser och ett bra rykte om sig. Resonemanget som 
fördes var att respondenterna antog att de skulle bli nöjda med ett företag som hade ett 
gott rykte och tillfredsställda kunder. Prägeln låg främst på att det skulle vara ett stabilt 
företag, med kvalitetsprodukter och en god service. Det var inga större diskussioner kring 
pris. En skillnad som vi kan se här är att det finns en mycket högre grad av priskänslighet 
hos de svenska tandläkarna. 
  

                                                 
5 Tandläkare 38år, Oslo, Kvalitativ intervju 18 juni 2008 
6 Tandläkare 54år, Oslo, Kvalitativ intervju 4 juni 2008 
7 Tandläkare 47år, Oslo, Kvalitativ intervju 4 juni 2008 
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”Det viktigaste är att det är en bra  
 produkt och att vi upplever att vi är  
nöjda och kan arbeta utan några driftstopp”8 

 
Majoriteten av respondenterna ville inte ha så mycket information utan ansåg att de gärna 
letar upp informationen själva. Genom att medverka på mässor och vara delaktiga i olika 
aktiviteter fångar man deras intresse. De vill gärna att företaget skall synas och att de blir 
påminda om det regelbundet, dock inte genom massmarknadsföring. De vill helst inte att 
företag ringer till dem, då de har få raster och inte vill spendera dem på säljare. Besök på 
klinikerna är inte heller att rekommendera utan de vill gärna komma i kontakt med olika 
företag på mässor och olika events.  
 

”Att träffa företagets representanter på mässor passar  
mig mycket bättre, eftersom det är då jag är intresserad  
av att prata ny utrustning och investeringar. Jag vill inte  
göra det på mina raster och på arbetstid”9 

 
Det övergripande intrycket som vi fick var att de flesta ville ha lång tid på sig att 
bestämma sig. Det fördes mycket diskussioner om att de inte ville att företaget skulle 
kontakta dem, då de var alldeles för upptagna. Även att de gärna söker information 
själva, både genom hemsidor, ringer upp själva men främst mässor. Cirka 80 % av 
respondenterna nämnde att de läste en norsk dentaltidning som heter Tiderna. De nämnde 
att det är bra att synas där och ha mycket information om både företaget men ännu 
viktigare om produkterna.  

4.3.2 Norska tandläkares syn på Digitales arbetssätt 
 
Vi utförde en kort presentation av Digitales till klinikerna där vi berättade om företagets 
arbetssätt samt lite kort om produktutbudet.  
 
En kort presentation gjordes av hur företaget går tillväga med kontakt av kunder och 
sedan hur implementering av utrustning, kvalitetssäkring samt support fungerar. Första 
intrycket var generellt densamma hos de flesta tandläkarna. De ville inte bli kontaktade 
per telefon. Vi valde att gå bort från ämnet relativt snabbt och fortsatte in på arbetssättet. 
Majoriteten ansåg att det var en således bra metod som företaget arbetade efter. De som 
vara karakteristiskt var att de var fokuserade på att implementeringen var en process där 
det sker ett samspel mellan företaget och kliniken. Att Digitales var på plats flera gånger 
under processen var också uppskattat. Det var några som nämnde att det inte är viktigt 
vad det kostar, om de som klinik får är en bra leverantör och bra service. En annan faktor 
som uppskattades högt var att personalen på Digitales hade en lång erfarenhet inom 
införandet av digital röntgenutrustning.  
 

”Det känns tryggt när det är någon  
som har förståelse för den kliniska  

                                                 
8 Tandläkare 56år, Oslo, Kvalitativ intervju 16 juni 2008 
9 Tandläkare 39år, Oslo, Kvalitativ intervju 16 juni 2008 
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aspekten hos utrustningen och inte  
enbart den tekniska”10 

 
Kring produktutbudet fanns det ett antal synpunkter och den som var mest utmärkande 
var varför Digitales inte arbetade med bildplattesystem. Det övriga utbudet ansågs vara 
bra och det var positiv energi kring att företaget endast valt att fokusera på digital 
röntgenutrustning till skillnad från de flesta andra företag som säljer allt inom tandvård. 
Några påpekade att det oftast är sådana företags som besitter kompetensen att kunna allt 
inom sitt område då de väljer att specialisera sig.  
 

”Att vara specialiserad på ett specifikt område  
medför oftast att företaget har en stor  
kompetens som inte många andra har”11 

 
Förändringarna som majoriteten skulle vilja se hos företaget är att det inte kontaktar dem 
per telefon utan medverkar på mässor och även annonserar i tidningen Tiderna. Sedan 
skulle de börja med att sälja bildplattesystem. Dock kom diskussionen upp kring att det 
finns mycket mindre kunskap inom bildplattesystem då Digitales inte har arbetat mycket 
med det. Här upptäckte vi lite osäkerhet hos klinikerna då de trodde på konceptet men 
ville gärna ha någon som hade den kompletta kompetensen samtidigt som de hade lång 
erfarenhet. Det var inga andra förändringar som kom på tal utan det präglades av de två 
ovannämnda. När vi sedan gick in på diskussionen om de skulle välja Digitales som 
leverantör vid en ny investering så var det lite mindre än hälften som svarade att de skulle 
ha dem i åtanke. Större delen av respondenterna berättade att de trots den goda servicen 
och arbetssätten gärna ser ett känt företag som leverantör med goda rykten och referenser. 
Trots att det var diskussion om att företag som Digitales oftast besitter en hög grad av 
kompetens och kunskap inom området med tanke på att de är specialiserade inom ett 
område. Trots resonemanget så var det ändå en drivkraft mot någon som har goda 
referenser och som är välkänd på marknaden. Några nämnde även att det kanske hade 
varit aktuellt om företaget arbetade med bildplattesystem. Över lag så var det en mer 
negativ prägel kring investeringen. 

4.3.3 Norska tandläkares syn på relationer 
 

Responsen som vi fick kring relationsfrågor var av blandad karaktär men vi har valt att 
försöka finna en röd tråd genom svaren. Det var över lag viktigt med en god och stabil 
relation. Leverantören skall vara stabil och pålitlig där det finns en ömsesidig förståelse. 
En andel av respondenterna ansåg att det skulle vara en bra relation från början medan 
andra ansåg att en relation skall växa fram där båda parterna lär känna varandra och lär 
sig av varandra i en lagom takt. Ett fåtal av respondenterna ansåg att det skall finnas en 
relation men kanske inte så intim utan mer en relation i behov av hjälp. Dock var det 
karaktäristiskt att det skulle vara en stabil relation där båda parterna lägger både tid och 
energi för att ha en bra och stabil relation. Det var viktigt att relationen inte känns 
påtvingad utan att det faller naturligt och förtroendet byggs upp stegvis.  
                                                 
10 Tandläkare 59år, Oslo, Kvalitativ intervju 4 juni 2008 
11 Tandläkare 31år, Oslo, Kvalitativ intervju 18 juni 2008 
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”Om jag ser att någon lyssnar på mina 
behov och tar hänsyn till dem gör mycket 
för mig i en relation”12 

 
En annan aspekt som flertal respondenter talade om var att det är viktigt med leverantörer 
som lyssnar på deras önskemål. Leverantörerna skall vara medvetna om vad klinikerna 
vill ha samt hur de vill arbeta för att åtminstone i framtiden kunna uppfylla deras 
önskemål.  

4.3.4 Norska tandläkares syn på värde 
 
Värde är en aspekt som uppfattas olika beroende på vem som kommer i kontakt med 
begreppet. Majoriteten av våra respondenter var i stora drag eniga medan det fanns fåtal 
som utmärkte sig således från mängden. I det stora hela är värde något som ger en bra 
känsla. Det är en faktor som skapar trygghetskänslor samtidigt som allt fungerar som det 
skall.  
 

”För mig är värde när jag får lite extra,  
något som får mig att känna att jag är 
speciell som kund”13 

 
Respondenterna upplevde att de ville känna sig unika. Det kan röra sig om att de upplever 
att leverantören har valt att se på en unik lösning till den specifika tandläkaren. Något 
som dessutom var övergripande var service och förståelse. Leverantören skall kunna 
erbjuda bra service och ha förståelse för de olika önskemål men även för den specifika 
klinikers situation. Företaget ska också kunna vara delaktig i processer och förstå sig på 
vad tandläkarna arbetar med och vad som är viktigt i deras vardag. Leverantören skall 
dessutom vara tillgänglig när de behöver hjälp med olika delar av utrustningen. Det var 
viktigt att de kunde kontakta leverantören och få hjälp snabbt. 
 
Över lag finner vi den röda tråden i skräddarsydda och unika lösningar som får klinikerna 
att känna sig speciella och utvalda. En hög grad av service och förståelse utgör också en 
stor del av värdeskapandet. Självfallet var det viktigt för respondenterna att produkterna 
också var av hög kvalitet och fungerade felfritt. Ett fåtal såg värdet i själva produkterna 
och inte i kringtjänsterna.  

4.3.5 Jämförelse med svenska tandläkare 
 
Då vi redan besitter en relativ stor kunskap om den svenska marknaden har vi endast valt 
att göra en mer genomgående intervju med två svenska tandläkare. Svaret från 
respondenterna var på samma plan som vår kunskap. Vi fann inga drastiska skillnader på 
marknaden i Sverige och marknaden i Norge men det var några aspekter som vi ansåg 
utmärkte sig.  
                                                 
12 Tandläkare 50år, Oslo, Kvalitativ intervju 13 juni 2008 
13 Tandhygienist 48år, Oslo, Kvalitativ intervju 13 juni 2008 
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Det är svårt att bara ringa upp en klinik och få prata med tandläkaren. Den aspekten finns 
både i Sverige och i Norge. Först sker det en förklaring för sköterskan varför det finns ett 
behov av att tala med tandläkaren och oftast är svaret att han eller hon är upptagen. Dock 
ansåg vi att det var något mer utmärkande i Norge, då det nästan krävdes att man hade 
varit i kontakt med personen i fråga tidigare för att komma fram. I Norge är det inte heller 
speciellt aktuellt med besök på klinikerna då tandläkarna arbetar intensivt och har få 
raster som de gärna vill utnyttja till det som rasterna är ämnade till. Istället vill de gärna 
mötas på differenta mässor eller events. Den svenska tandläkaren tar däremot gärna emot 
besök, det kan vara allt från att de bokar in besöket istället för någon patient eller tar 
besöket i samband med en lunch. I Sverige är det inte heller helt ovanligt att tandläkarna 
gärna vill ha fler besök för att kunna diskutera mer djupgående. Skillnaden finns och är 
utmärkande i hur leverantörer kan nå ut till klinikerna. En likhet däremot är att på båda 
marknaderna vill de ha lång betänketid och det har sin grund i att det oftast rör sig om 
stora investeringar som kräver eftertanke men även utvärdering av konkurrenter och 
deras erbjudande. 
 
I både Norge och Sverige är det viktigt med kunniga och erfarna leverantörer. De skall 
veta vilka produkter de säljer och förstå sig på hur produkterna fungerar i klinikens värld 
och inte bara hur produkten fungerar rent tekniskt. Att som leverantör kunna sätta sig in i 
situationer och scenarios som klinikerna upplever dagligen skapar större förtroende och 
ger en känsla av trygghet för tandläkaren. Tandläkare är högt utbildade och besitter hög 
integritet, därav vill de gärna bli behandlade på ett professionellt sätt samt bli bemötta av 
kunniga säljare. Relationen skall vara ömsesidig och inte påtvingad.  
 
Priset på produkterna var en faktor som inte var helt oväntat karakteristiskt. När det 
uppstår en kontakt med en svensk tandläkare är priset bland det första som kommer på tal 
och även en jämförelse med konkurrenternas priser. När vi däremot pratade med norska 
tandläkare nämnde majoriteten inte priset och det ansågs inte som någon avgörande 
faktor.  
 
Klinikernas syn och tankar kring relationer och värde skiljer sig inte mycket mellan de 
två länderna i fråga. Det är viktigt att tandläkaren känner att leverantören har skräddarsytt 
lösningen för honom/henne och att alla tjänster är unika för det specifika fallet. En hög 
grad av service, förståelse samt kunnande inom området är även det viktigt. 
 
Det gick inte att jämföra marknaderna kring deras syn på Digitales då företaget är väl 
etablerade och kända på den svenska dentalmarknaden. Majoriteten av svenska 
tandläkare har vid något tillfälle antingen varit i kontakt med Digitales eller hört talas om 
företaget. I Norge däremot var det ingen av de respondenter som vi kom i kontakt med 
som visste vilka Digitales var eller vad de arbetade med. Respondenterna i Norge 
påpekade att de gärna hade sett ett välkänt företag på marknaden för att göra en 
investering hos dem. Trots att Digitales är välkänt på den svenska dentalmarknaden så 
blir företaget jämfört med större konkurrerande företag av tandläkarna. Här finner vi 
likheten att klinikerna gärna vill göra investeringen hos större bolag. Dock går det inte att 
generalisera i det här avseendet då vi endast har intervjuat en liten andel tandläkare i 
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Norge som anser på det viset. Samtidigt som vi har kommit i kontakt med en något större 
andel i Sverige men långt ifrån hela marknaden tycker på således vis. 
 
I Sverige fungerar försäljningen mycket bra och kunderna uppskattar sättet som Digitales 
bemöter dem på. Alla ekonomiska och juridiska aspekter i Sverige ses som självklara då 
de fungerar utan några större problem. Vi började dock fundera lite kring sådana aspekter 
i Norge, då landet inte är med i EU krävs det av Digitales att utforska hur de ekonomiska 
och juridiska lagarna rör sig där. Aspekter som moms och tullhantering är viktiga att se 
efter men en annan faktor som vi fastnade för var strålskyddslagar. Det är olagligt att 
sälja utrustning som strålar i sådana mängder utan tillstånd.  
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5 Analys och diskussion 
 
I analyskapitlet kommer vi att analysera den insamlade empirin gentemot den valda 
teoretiska referensramen.  

5.1 Etableringshinder 
 
Digitales AB samarbetar med flera olika leverantörer och har goda relationer med dem. 
Vi finner att det är en stor styrka hos företaget då det krävs mycket tid och engagemang 
att bygga upp en bra relation. Samtidigt som det krävs både mänskliga och finansiella 
resurser. När Porter (1994) beskriver de olika etableringshindren förklarar författaren att 
det kan vara svårt för företag att ta sig in på en ny marknad. Det med tanke på de redan 
etablerade företag har genom exempelvis annonsering och kundservice skapat sig en bra 
position på marknaden och därmed har en hög grad kundlojalitet. Tandläkare i vår 
undersökning ansåg att det var viktigt med bra produkter och en god service. Samtidigt 
var det viktigt med ett välkänt företag. Vi ser tendensen att det är varumärken som skapar 
attraktionen till ett företag. Vi anser dock att det inte behöver vara ett hinder för 
Digitales. Företaget har världskända leverantörer som har väl etablerade varumärken och 
produkter på marknaden. Fördelen här som vi finner är att Digitales kan ta del av deras 
varumärke för att bygga upp sitt eget. Norska tandläkare kan på så vis relatera till ett känt 
varumärke samtidigt som de erhåller den goda servicen och kvaliteten på produkterna. På 
så vis kan Digitales sakta men säkert skapa sig en bra position på marknaden och vinna 
kundernas lojalitet. 
 
Ett annat etableringshinder kan enligt Porter (1994) vara kapitalbehovet vid en ny 
investering. Digitales kommer att behöva göra en del större satsningar för att ta sig in på 
marknaden i form av antingen mässor eller events. Annonsering samt översättning och 
tryck av material på norska är engångskostnader som de också kommer att ha i början. Då 
det redan finns etablerade företag på den norska marknaden inom dental 
röntgenutrustning kommer det möjligtvis att dröja innan företaget ser några resultat. 
Dock krävs det av företaget att vara ihärdigt och sträva efter deras mål. Porter (1994) 
beskriver ett exempel om Xerox som vi finner skulle fungera bra för Digitales. Då 
röntgenutrustning är en stor investering och tandläkarna i Norge finner att de vill ha en 
lång betänketid skulle företaget kunna erbjuda hyresalternativ.  Det kanske inte skall vara 
det konceptet som företaget bygger på men att möjligheten finns för kliniker att hyra 
utrustning. På så vis kan Digitales sälja/hyra ut ett antal maskiner och göra deras namn 
känt på den norska marknaden. Då vi ser en övergripande önskan om ett väletablerat 
företag med goda referenser finner vi att det är en sak som de skall fokusera på.  
 
Vi fann att det inte är en negativ prägel vid nya investeringar på den norska marknaden, 
dock så vill de ha lång betänketid. Vi kan också ana att det inte alltid är aktuellt att byta 
från en befintlig leverantör som klinikerna är nöjda med. Därmed måste Digitales kunna 
gå in och erbjuda antingen bättre priser eller bättre prestanda. Porter (1994) menar att 
omställningskostnader alltid uppstår vid byte av leverantör. De anställda måste få en 
utbildning, det är ny utrustning som skall köpas samt alla aspekter kring investeringen. 
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Det kan röra sig om redan befintliga avtal med andra leverantörer.  Vi finner att det kan 
var ett hinder för Digitales då de inte är etablerade på den norska marknaden och kommer 
att vara tvungna att erbjuda mycket extra i vissa lägen för att bli valda som leverantör. Vi 
anser däremot att det kanske inte kommer att röra sig om mycket prisändringar då vi inte 
såg någon större priskänslighet hos de norska tandläkarna. Men vi menar att företaget 
förmodligen kommer att behöva engagera sig mer med teknisk support och åka ut till 
kliniken för att se över situationen. Genom att visa sitt engagemang med att vara på plats 
kan de vinna stort förtroende. Porter (1994) menar att det kan uppstå psykiska svårigheter 
när en relation skall avslutas med en leverantör. Här kan Digitales komma in och 
kompensera de olika svårigheter som kan ha uppstått för kliniken. Det i sig är en bra start 
på en långsiktigt och bra relation. 
 
Tillgångar till distributionskanaler är ytterligare ett hinder som kan uppstå vid etablering 
på en ny marknad. Grunden ligger i att de logiska distributionskanalerna i stor 
utsträckning redan är använda av etablerade företag på marknaden. Porter (1994) menar 
att ett företag antingen skall leta efter nya kanaler eller försöka komma in på de logiska 
distributionskanalerna genom bra priserbjudande eller samannonser. Digitales har klara 
och tydliga kanaler i Sverige som fungerar bra för målmarknaden. Vi finner dock att det 
inte skulle fungera på samma sätt i Norge. Klinikerna som vi kom i kontakt med ville 
gärna bli kontaktade genom mässor eller events. Det var samtidigt ett alternativ att 
annonsera i den norska dentaltidningen Tiderna. Digitales berörs inte i någon större 
utsträckning av det här etableringshindret. Vi anser att det som efterfrågas av den norska 
marknaden är kommunikationssätt som inte är omöjliga för företaget att uppfylla. Ett 
hinder däremot är om de redan etablerade företagen har bra avtal med tidningen Tiderna 
och har stora reportage och utlägg eller att de alltid är på förstasidan. Flera författare för 
diskussioner om att det finns fördelar med att vara en tidig aktör på marknaden. Thomas 
(1985) menar att det kan generera till marknadsfördelar samt lojalitet hos kunderna. Vi 
anser däremot att det självfallet kan var ett hinder men inget som skall behöva stå i vägen 
för en etablering.  
 
Redan etablerade företag kan skapa stora hinder för en ny aktör på marknaden. De hinder 
som kan vara svårast att övervinna är de som en tidig aktör har lyckats bra med och 
vunnit stora marknadsandelar med. Porter (1994) beskriver en rad olika 
kostnadsolägenheter oberoende av stordrift. Det kan röra sig om patenterad 
produktteknologi, slutna avtal med leverantörer kring priser samt erfarenhet och 
kunskaper inom företaget. Vi fann ett hinder här som inte är ett hinder för Digitales utan 
snarare för konkurrenterna på den norska marknaden. En av företagets styrkor ligger i 
deras leverantörer som har välkända samt konkurrenskraftiga produkter. Digitales har 
samarbetat med flera av dem under en längre period och har på så vis bra avtal kring 
priser och möjligheter till justeringar vid olika situationer. De har inget patent men 
företaget har ensamrätten i Sverige och Norge att sälja leverantörernas utrustning vilket 
gör dem ensamma på den nya marknaden med det specifika sortimentet. Erfarenheten 
och kompetensen som personalen på företaget besitter är en stor konkurrensfördel för 
dem. De norska klinikerna ansåg att det var viktigt med bra produkter av hög kvalitet, en 
god service samt kompetent personal. Vi finner att Digitales kan erbjuda det, dock 
behöver företaget en bredare kompetens då den norska marknaden efterfrågar ett bredare 
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produktsortiment. Digitales förstår sig på vad den Svenska marknaden vill ha och hur de 
skall bemötas men det krävs ett inträde i Norge för att förstå sig på den norska marknaden 
till fullo. Porter (1994) menar att det går att hemlighålla erfarenheter och kunskap för att 
utgöra ett hinder för konkurrenterna. Digitales har den fördelen att de har ett välkänt 
namn i Sverige och mycket erfarenheter med sig in på den nya marknaden.  
 
Statlig politik är det sista etableringshindret som Porter (1994) berör. Staten kan införa 
flera olika begränsningar som gör det svårt för företag att etablera sig på marknaden. De 
begränsningar som vi fann berörde Digitales och som kan medföra svårigheter med 
försäljningen är att Norge inte är med i EU. Det som vi främst hade tankar kring är moms 
och tullhantering då maskinerna kommer att säljas från Sverige. Att se över alla former 
av lagar innan ett inträde anser vi är väldigt viktigt. En annan aspekt är att Digitales säljer 
utrustning som strålar och det är olagligt att sälja det utan tillstånd. Företaget måste se 
över Norges strålskyddslagar innan de installerar någon utrustning på klinikerna. 

5.2 Värdeskapande 
 
Tandläkare är kunniga inom sitt område och vill gärna arbeta med leverantörer som 
förstår sig på deras arbetssätt. Det är viktigt att sätta sig in i deras vardag och visa hur 
utrustningen fungerar och vilka fördelar den kan medföra i deras arbete. Vi anser att 
Digitales har stor potential att leverera en sådan aspekt då de har lagt mycket energi på att 
förstå sig på hur tandläkare arbetar och inte bara hur utrustningen fungerar rent tekniskt. 
Vi anser att Digitales även ska kunna beakta att utbilda sin personal ännu mer för att 
stärka positionen om att ha kompetent personal på plats. Utifrån undersökningen såg vi 
att de norska klinikerna anser att värde skapas genom unika och skräddarsydda lösningar. 
Blomqvist et al. (1999) menar att det krävs mycket av ett företag för att komma nära sina 
kunder. Företaget skall vara tillgängligt till en början. Sedan skall kunden få ta en del av 
processen och på så vis skapas ett värde tillsammans mellan leverantör och kund. Vi såg 
en klar tendens till att klinikerna ville ha leverantören på plats ofta samt att det skulle gå 
enkelt och snabbt att få teknisk support. Vi fann att synen på relationer till leverantören 
samt synen på värdeskapande således inte hade några skillnader mellan de två olika 
marknaderna. Genom att använda sina kunskaper från den svenska marknaden samt 
komplettera det med den norska marknadens önskemål anser vi att Digitales kan skapa 
stora konkurrensfördelar. 
 
Enligt det som vi har erfarit från Digitales säljer de utrustning med hög kvalitet. Vi anser 
därför att det är viktigt att marknadsföra det men även behålla den höga kvaliteten genom 
att testa sin utrustning regelbundet. I vår undersökning svarade flertal respondenter att det 
är viktigt med driftsäker utrustning som inte krånglar. Vi är väl medvetna om att en 
tandläkarklinik förlorar mycket pengar på att stå still i några timmar. Därav anser vi att de 
skall lägga lite extra fokus på den här punkten. Digitales har idag en god service och 
finns tillgängliga och vi anser att de skall fortsätta på samma spår.  



 

- 30 - 

5.3 Relationer och nätverk 
 
Relationer och nätverk utgör en stor del av etablering på en ny marknad. Koch (2001) 
menar att ett företag skall satsa på att bygga ett brett nätverk antingen innan eller i 
samband med en etablering i ett nytt land. Digitales har både goda relationer samt ett 
brett nätverk i Sverige. Till en början kan det vara svårt att skapa sig ett brett nätverk på 
en ny marknad. Koch (2001) anser att det finns flera olika metoder för att skapa sig dessa 
relationer och nätverk. Ett företag kan välja att delta på utställningar, mässor, konferenser 
eller föreläsningar. Vi fann att de norska klinikerna gärna ville bli kontaktade vid mässor 
och events. Genom att medverka på de stora mässorna i Norge kan företaget skapa sig en 
bra relation med klinikerna. Samtidigt kan man bekanta sig med konkurrenter och skapa 
sig en god relation med andra dentala företag som säljer annat än röntgenutrustning. Här 
finns det möjlighet att i samarbete med ett annat bolag kanske hålla en föreläsning för 
klinikerna inom olika tekniker på den dentala marknaden. Möjligheterna är stora, dock 
anser vi att de måste användas på rätt sätt. Koch (2001) menar att ett annat sätt att bli 
etablerad på marknaden snabbare är genom ett samarbete med ett eller flera andra bolag. 
Digitales skulle möjligtvis kunna blir en del av ett norskt väletablerat bolag som arbetar 
inom den dentala branschen men inte konkurrera med utrustning. Vi anser att det kan 
vara en fördel att starta ett samarbete med ett bolag inom dental journalhantering eller 
möjligtvis inom dental implantat. Precis som Koch (2001) skulle vi gärna se att det är ett 
företag med ett brett kontaktnät samt breda kunskaper inom branschen. 

5.4 Bindningar 
 
Hammarqvist et al. (1982) menar att majoriteten av företag har någon form av bindningar 
till sina leverantörer och kunder. Bindningar kan både försvåra och underlätta situationer. 
Tekniska bindningar uppstår när företag anpassar sig i något tekniskt avseende. 
Exempelvis om ett företag har ett produktsortiment som är baserat på vilka inköp som 
kan göras. Det kan även ske omvänt att leverantören anpassar sig till köparen. Digitales 
har i stor utsträckning valt vilka produkter som de vill köpa in och egentligen inte 
anpassat sig på det planet, men samtidigt så är företaget anpassat i den mån efter vad 
kunderna efterfrågar. Marknaden förändras och samtidigt även vad konsumenterna 
efterfrågar. Vid ett inträde i Norge skulle Digitales behöva beakta att börja sälja 
bildplattesystem. Det kan medföra att de behöver hitta en bra leverantör inom området, 
då deras nuvarande leverantörer inte erbjuder några sådana lösningar. En teknisk 
bindning som vi finner hos Digitales idag är dock deras mjukvara där programmet är 
framtaget för dental bruk men justeras av leverantörerna när Digitales finner problem 
eller hinder. Vi anser att det är viktigt för Digitales att ha bra leverantörer i deras nätverk 
då det underlättar deras arbete gentemot kunden.  
 
Vi finner även några kunskapsmässiga bindningar. Hammarqvist et al. (1982) menar att 
kunskapsmässiga bindningar sker när två parter har kommit varandra nära att de har en 
förståelse för varandras styrkor och svagheter. Som tidigare nämnt har Digitales 
leverantörer som ställer upp när det behövs. Således kan arbetet flyta på lättare samtidigt 
som det inte krävs några större utgifter då båda parterna har stor förståelse och kunskap 
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om varandras sätt att arbeta. Samma form av relationer finner vi mellan Digitales och 
deras kunder. De kunder som företaget står nära och som de har en bra relation med 
skapar oftast mycket mindre kostnader. Självfallet finns det undantag men över lag så blir 
det mindre kostnader. Anledningen till ovannämnda är då båda parterna har kunskaper 
om varandras styrkor, svagheter, beteenden men även önskemål och det behövs inget 
större engagemang för att skapa sig en förståelse.  Det underlättar även att arbetet sker 
fortare samt att båda parterna blir nöjda. Det är en aspekt som vi anser att Digitales skall 
tänka på när de går in i Norge. Att lära sig mycket om sina kunder och förstå sig på deras 
önskemål kommer att underlätta deras arbete. Vi finner dock att det är starkt knutet till 
sociala bindningar som enligt Hammarqvist et al. (1982) har sin grund i personliga 
kontakter och företagens förmåga att lita på varandra. Vi finner att om det finns en god 
relation samt ett kunskapsmässigt utbyte så har parterna lättare att förstå varandra och lita 
på varandra. Digitales har den aspekten med sina leverantörer och vi anser att det 
kommer att göra deras inträde i Norge enklare. Att investera i en relation är enligt oss en 
mycket viktig faktor då det kan generera mycket gott med sig. En relation måste byggas 
från grunden och vårdas regelbundet men långsiktigt är det en bra investering och blir 
mindre kostsamt för företaget. Till skillnad om de exempelvis ständigt skall byta 
leverantörer. En annan social bindning som vi anser är av stor betydelse är bindningen 
mellan de norska klinikerna. Tandläkare träffas ofta på olika seminarier och berättar om 
sina erfarenheter och upplevelser med ny utrustning samt leverantörer. Skapar företaget 
sig en god relation med några tandläkare kan det bli till en stor konkurrensfördel då ryktet 
börjar sprida sig att Digitales är en bra samarbetspartner. 
 
Självfallet finner vi även ekonomiska och juridiska bindningar som representerar olika 
former av avtal och finansieringar. (Hammarqvist et al. 1982) Dock så finner vi att det är 
en faktor som förekommer i praktiskt taget alla sammanhang. Något som vi dock 
funderade kring i det sammanhanget är vikten av att ha rätt information från början. Vi 
anser att Digitales skall ta reda på allt som rör sig kring de ekonomiska och juridiska 
aspekterna i Norge.  
 
Dagens finansiella situation är något som påverkar de flesta företag men vi anser att det 
precis som Bo Westerlund (2008) nämner inte kommer ha så stor påverkan på den 
dentala marknaden. Det ställs högre krav på tandläkare och tandvården precis som 
sjukhus slutar inte fungera bara för att det är en finansiell kris.14 
  
 

 
 
 

                                                 
14 Bo Westerlund Firmatecknare Digitales AB 2008.05 
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6 Slutsatser 
 
I följande kapitel kommer det ske en presentation av de dragna slutsatserna. 
 
Efter att ha studerat den svenska och norska marknaden kan vi konstatera några olika 
faktorer. Vi ämnade att undersöka vilka etableringshinder som existerar för Digitales AB 
på den norska marknaden. Samtidigt ville vi se vilka faktorer företaget behöver beakta 
vid ett inträde i Norge samt se hur de norska tandläkarna resonerar kring relationer, 
värdeskapande och nya investeringar. Vi valde även att se om det finns några påtagliga 
skillnader mellan den svenska och den norska marknaden.  
 
Det är inte lätt att ta sig in på en ny marknad men vi ser en stor fördel för Digitales då 
Norge är Sveriges grannland och de kulturella skillnaderna är ytterst små. Vi anser dock 
att det borde ske en mer noggrann studie kring moms, tullhantering samt strålskydd för 
det är saker som de måste beakta innan företaget börjar sälja utrustning i Norge.  
 
När det gäller relationer och värde fann vi inga markanta skillnader gentemot Sverige. 
Nyinvesteringar var likaså likt Sverige, dock ligger skillnaden i Digitales 
marknadsförutsättningar i de olika länderna, genom att de ännu inte är kända och 
etablerade i Norge. 
 
De olika etableringshinder som finns på marknader finner vi skiljer sig mellan en vanlig 
konsumentmarknad och en komplex marknad som dentalbranschen. De olika hindren 
finns där men eftersom Digitales har en bra grund i Sverige finner vi att de kan kringgå 
flera av de olika etableringshinder. Vi fann snarare styrkor än hinder. Vi upptäckte även 
att företaget kunde förbise vissa hinder genom att använda leverantörers välkända 
varumärke som referens för att lättare etablera sig på marknaden. Samtidigt fann vi 
utifrån Porters (1994) resonemang kring Xerox att Digitales skulle kunna ha i åtanke att 
erbjuda ett hyresalternativ av utrustning för norska tandläkare som komplettering till 
försäljningen av utrustning. 
 
Bildplattesystem var en produkt som majoriteten av respondenterna nämnde och vi menar 
att det hade varit en stor fördel för Digitales att finna en bra leverantör av 
bildplattesystem och även ha det i sitt produktutbud. För att sedan kunna skapa värde för 
den norska dentalmarknaden skall Digitales behålla sin fokus på skräddarsydda lösningar 
samt lyssna på klinikernas önskemål. Vid relationer skall de lägga fokus på att skapa en 
god relation som bygger på förståelse och förtroende. 
 
Vi anser att Digitales skall välja att etablera sig på den norska marknaden genom en 
storsatsning på en mässa där de flesta tandläkarna deltar. Här skulle företaget kunna 
knyta goda kontakter. Vi fann att Norska tandläkare vill leta information själva och träffa 
leverantörer på mässor och events. Digitales nuvarande strategi är att uppsöka potentiella 
kunder som företaget inte har haft någon tidigare kontakt med per telefon. Den strategin 
finner vi att företaget inte skall tillämpa. Vi ser gärna att de först kommer i kontakt med 
ett antal potentiella kunder på mässor och kanske gör någon form av utskick för att få upp 
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intresset. En annan form av inträde är att lägga fokus på att sälja in några maskiner till 
antingen ett landsting, ett universitet eller en stor klinik. Det skulle medföra att de kunde 
använda dem som referens vid både kundkontakt men även i marknadsföring. Genom att 
göra namnet Digitales känt på den norska marknaden ger det privilegium för dem då 
många tandläkare vill investera i ett välkänt företag.  
 
Vi menar att Digitales kan komma långt med deras nuvarande tankesätt samt deras 
kunskap. Genom att erbjuda en hög grad av service samt arbeta efter kundens önskemål, 
utgör en stor del av företagets koncept. Digitales vet även hur de skall bemöta sina 
kunder på ett professionellt sätt. Vi anser dock att de skulle kunna lägga lite mer resurser 
på utbildning av personal för att åstadkomma ännu högre kompetens. Det eftersom vi såg 
att majoriteten av respondenterna uppskattade kunnig och kompetent personal.  
 
Vi tror inte att dagens finansiella situation kommer ha någon större inverkan på Digitales, 
därav anser vi att de kan göra en satsning på den norska marknaden. Vi menar dock att de 
skall skapa en strategi som beaktar både Sverige och Norge. Vi tror att det hade varit bra 
för Digitales att börja samarbeta med något väletablerat bolag i Norge. Skulle Digitales 
dock välja annorlunda och inte heller ta till fler resurser i bolaget skulle vi gärna se att 
företaget lägger stor fokus på de befintliga kunderna i Sverige och börjar sakta ta sig in 
på den norska marknaden. Företaget kan även se sig om i sitt eget nätverk om de har 
någon möjlighet att ta stöd någonstans. 
 
Vi anser att Digitales har goda förutsättningar på den norska marknaden, dock tror vi att 
de behöver börja med att skapa en grundlig marknadsplan för Norge. Sedan även upprätta 
klara och tydliga mål för marknaden. Den marknadsstrategin som de tillämpar i Sverige 
behöver justeras till viss del för att matcha efterfrågan i Norge. Vi finner dessutom att de 
skall beakta vid vilken tidpunkt de väljer att slå sin in på marknaden. Det är viktigt för 
företaget att det finns både ambitioner och kunskap inom företaget inför en 
internationalisering. Därför bör det även ske en granskning av de interna resurserna, både 
finansiella och mänskliga.  
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7 Avslutande diskussion 
 
I det sista kapitlet följer några förslag på vidare forskning samt en 
tillförlitlighetsutvärdering. 

7.1 Egna reflektioner 
 
När vi tog oss an uppgiften att hjälpa Digitales AB på traven med en etablering i Norge 
kände vi direkt att det skulle krävas både mycket tid och engagemang från vår sida för att 
klara av det. Vi anser att vi har tillämpat ett bra tillvägagångssätt för att nå vårt mål och 
uppfylla studiens syfte. Hade vi däremot fått göra om studien hade vi sett till att befinna 
oss på en mässa i Norge och pratat med olika tandläkare. På så vi hade vi kunnat både 
intervjua vissa tandläkare samt föra diskussioner med andra. Då hade vi förmodligen haft 
en större svarsfrekvens. Vi är dock ytterst nöjda med den svarsfrekvens som vi har fått 
samt klinikernas engagemang i de utförda intervjuerna. Under arbetets gång förändrades 
teorierna fler gånger för att på bästa sätt komplettera det empiriska underlagt. Vi har lärt 
oss att det är viktigt att ha en bra struktur i uppsatsen för att inte gå utanför uppsatsens 
område. Samtidigt fann vi att det är viktigt att regelbundet gå ur den lilla ramen som vi 
hade skapat och kritiskt granska arbetet utifrån samt lägga till och ta bort olika delar för 
att se om uppsatsen förändras på ett bättre eller sämre sätt. I vissa fall så kunde 
förändringarna gå helt utanför vårt område och i andra fall så föll de helt på plats. En 
annan sak som vi provade var att ta bort rubrikerna teori, empiri samt analys. När vi först 
gjorde det blev hela uppsatsen rörig och det fanns flera olika delar som inte passade ihop 
med någonting annat. När vi började föra samman de olika delarna fick vi en klar 
överblick över vad som skulle utvecklas mer och vad som skulle tas bort. Efter att ha 
utfört det här lilla experimentet så upplevde vi att uppsatsens stora delar var greppbara 
och vi fann den röda tråden. Vi har även lärt oss vikten av att utvärdera alla källor och 
även fördelen med att ha alldeles för många källor för att till slut hitta just de källor som 
ger en bra grund och även en styrka till ens egen studie. Det som vi upplevde var viktigt 
var att hitta teorier som både passar den empiriska informationen men även teorier som 
stärker ens egna reflektioner kring problemområdet.  
 
Som vi tidigare nämnt så arbetar en av oss på Digitales men vi tycker att vi båda har fått 
en mycket större kunskap kring medicinteknisk utrustning samt kring den dentala 
branschen. Amir som inte alls hade kommit i kontakt med området tidigare har fått en 
bred förståelse och kunskap kring branschen. Vi är ytterst glada att vi har valt att utföra 
den här studien då vi har fått en helt annan syn på både marknadsföring och försäljning. 
Vi anser att det kommer gynna oss i framtiden att ha med oss kunskapen kring hur ett 
företag skall arbeta med en komplex marknad både i våra nuvarande arbete och i 
kommande. Vi har under studiens gång lärt oss mycket och vårt intresse för branschen 
har ökat betydligt. 
 
Vi hoppas att Digitales kommer ha stor användning av den informationen som vi har fått 
fram och att deras inträde i Norge blir lyckat. Personligen så anser vi att företaget skall 
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vara beredda på att det kan bli lite svårare och tuffare i början men vi tror att de på lång 
sikt kommer att lyckas på den norska marknaden. 
 
Vi vill ännu en gång tacka alla som har medverkat i studien och gjort den möjlig. 

7.2 Förslag till vidare forskning 
 
Vår studie har varit i begränsad omfattning, både när det gäller resurser och tillgänglighet 
hos respondenterna. Vi ser vår studie som en bra förstudie för vidare studier inom 
området. Vi anser dock att det endast är delar av studien som går att utveckla. 
Företagsbeskrivningen och uppfattningen om den svenska marknaden anser vi att vi har 
fått fram det mesta av informationen. När det gäller hur tandläkarna i Norge resonerar 
kring de olika aspekterna som vi undersökte finner vi att det finns tillräckligt med 
underlag för företaget att arbeta på men samtidigt så går det absolut att göra en bredare 
studie som omfattar fler respondenter.   
 
Hade vi utfört studien igen så hade vi tagit med oss lärdomen att inte ringa upp 
respondenterna utan att försöka befinna oss på en mässa. På så vis anser vi att vi skulle få 
en större svarsfrekvens.  

7.3 Tillförlitlighetsutvärdering  
 
Den informationen som vi har erhållit från Digitales anser vi har hög validitet och 
reliabilitet. Det har sin grund i att vi fick prata med rätt personer som besitter den 
kompetensen som behövdes för vår studie.  
 
Undersökningen som utfördes på de norska tandläkarna anser vi har en klar och tydlig 
röd tråd och därav menar vi att validiteten är relativt hög. Vi hade gärna sett en mer 
omfattande studie men vi försökte trots begränsningarna att falsifiera svaren genom att 
ringa till olika tandläkare tills vi fann den röda tråden. Därav anser vi att vi har en 
reliabilitet och validitet som är relativt höga i vår vetenskapliga studie.  
 
Vi menar att företaget kan ha stor användning av vår studie men vi kan inte generalisera 
marknaden utifrån det antalet respondenter som har deltagit i vår studie. 
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Slutord 
 
Idag sker det ständiga utvecklingar och förändringar på marknaden. Vi kan se det både i 
Sverige och runtom i världen. För ett företag vare sig det är litet eller stort är det viktigt 
att hålla sig uppdaterat med allt som händer på marknaden och behålla en bra plats i 
konsumenternas undermedvetna. Dagens marknad är produktorienterad där det som 
tidigare var kringtjänster är idag kärntjänster.  
 
Att bygga en bra grund i en ny marknad från första början kommer att gynna företag. 
Genom att skapa sig goda relationer med kunder och genom att ha ett gott rykte kan ett 
företag bli långvarigt och bli lönsamt internationellt. 
 
Grunden ligger i att vara förberedd på den nya marknaden och göra noggranna studier. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide Tandläkare i Norge 
 
1. Namn? 

Befattning? 
Ålder? 
Antal år i branschen? 

 
2. Beskriv kort hur tandvården i Norge fungerar och hur klinikerna är? 

Helägda, Delägda, Offentliga, Privatägda 
 

3. Hur många behandlingsrum finns på kliniken? 
 
4. Har ni datorer på behandlingsrummen? 
 
5. Vilken utrustning använder ni idag vi dokumentation? 

Digital röntgen, Intraoral kamera, Panoramaröntgen 
 

6. Kan ni tänka er att investera i ny utrustning? 
 
7. Vilken utrustning är av intresse idag och inför framtiden? 
 
8. Vad anser ni är viktigt vi en nyinvestering? 
 
9. Vad är det som ni tittar på vid inköp? 

Pris, Utrustningen, Kvaliteten, Leverantören, Rykten och referenser 
 

10. Hur vill ni att er relation med leverantören skall vara? 
 
11. Vad anser ni är viktigt i en relation? 
 
12. Vad är det som skapar värde för er? 
 
13. Hur skulle ni vilja bli kontaktade av ett företag som säljer dental utrustning? 

Telefon, Hemsida, Brev, Mässor, E-mail 
 
Presentera Digitales AB och hur de arbetar och presentera produktutbudet. 
 
14. Vad tycker ni om företagets arbetssätt? 
 
15. Skulle ni kunna tänka er att samarbeta med företaget? Varför? Varför inte? 
 
16. Om du fick nämna några förändringar i deras arbetssätt för att göra dem mer lockande för er, 

vad skulle det vara? 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide Tandläkare i Sverige 
 
1. Namn? 

Befattning? 
Ålder? 
Antal år i branschen? 

 
2. Vilken utrustning använder ni idag vi dokumentation? 

Digital röntgen, Intraoral kamera, Panoramaröntgen 
 

3. Kan ni tänka er att investera i ny utrustning? 
 
4. Vilken utrustning är av intresse idag och inför framtiden? 
 
5. Vad anser ni är viktigt vi en nyinvestering? 
 
6. Vad är det som ni tittar på vid inköp? 

Pris, Utrustningen, Kvaliteten, Leverantören, Rykten och referenser 
 

7. Hur vill ni att er relation med leverantören skall vara? 
 
8. Vad anser ni är viktigt i en relation? 
 
9. Vad är det som skapar värde för er? 
 
10. Hur skulle ni vilja bli kontaktade av ett företag som säljer dental utrustning? 

Telefon, Hemsida, Brev, Mässor, E-mail 
 
Presentera Digitales AB och hur de arbetar och presentera produktutbudet. 
 
11. Vad tycker ni om företagets arbetssätt? 
 
12. Skulle ni kunna tänka er att samarbeta med företaget? Varför? Varför inte? 
 
13. Om du fick nämna några förändringar i deras arbetssätt för att göra dem mer lockande för er, 

vad skulle det vara? 
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Bilaga 3 
 
Produktbeskrivning 
 
Digital röntgensensor: är en utrustning som i allt större utsträckning installeras på den 
svenska marknaden. Sensorn är i samma storlek som en analog film som tidigare och än 
idag hos vissa kliniker används för att ta röntgenbilder oralt. Skillnaden ligger i att den 
digitala sensorn överför bilderna direkt till datorn vilket ger tandläkare mer möjlighet att 
arbeta med bilderna. Fördelarna som finns är att de undgår framkallningen av bilderna. 
 

 
 
Digital röntgenbild. (Hämtad www.digitales.se) 
 
Bildplattesystem: är ett system som också fungerar digitalt men till skillnad från den 
digitala sensorn är bildplattorna mycket tunnare och behagligare för patienten att ha i 
munnen. En annan skillnad är att överföringen inte sker direkt till datorn utan klinikern 
måste föra in den filmliknande bildplattan i en maskin som i sin tur registrerar bilden på 
datorn. Denna teknik används till viss del i Sverige men är mer påtaglig i Norge. 
 
En digital röntgenbild från ett bildplattesystem ser nästan likadant ut som från en sensor. 
Skillnaderna kan ligga i produktens prestanda och kvalitet. 
 
Panormaröntgen: finns i både analog och digitalt utförande. Idag håller marknaden på att 
gå över till digital panoramaröntgen. Grunden ligger i att det blir enklare att använda 
maskinen samtidigt som klinikerna får bättre bildunderlag och röntgenbilden överförs 
direkt till datorn. Panormaröntgen används när tandläkaren vill ta en bild på alla tänder i 
munnen. Dessa bilder visar även hur tänderna sitter i käken samt alla tandrötter.  
 

 
 
Panormaröntgenbild. (Hämtad www.digitales.se) 
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Volymtomografi: är en ytters avancerad teknisk utrustning som främst används inom 
specialistområden. Maskinen har flera användningsområden och brukar tillämpas när 
traditionell röntgen inte räcker till. Volymtomografi kan användas vid 
implantatplanering, endodontidiagnostik, parodontologiska frågeställningar eller för 
undersökningar av temporalben. Resultaten blir en bild som är tredimensionell där 
klinikern kan se problemområdet ur olika vinklar. 
 

 
 
Volymtomografimodell. (Hämtad www.digitales.se) 



 

 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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