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Abstract 
Marketing as a driver of global dominance for Danish software companies

This master thesis, ‘Marketing as a driver of global dominance for Danish software companies’, 

discovers the importance of expanding from a local point-of-view to a global one for succesful 
Danish Software-as-a-Service companies in full-fledged growth on their local market. The study is 

on based state-of-the-art business-to-business branding and category design theory, changed and 
optimized to suit Danish software companies, and is embellished with a perspective of how buying 

behaviour have changed for business-to-business decision makers and what role trust plays. A 
single case study has been examined in order to validate the theoretical foundation in this thesis. 

The company is called Firmafon, and is a succesful danish software company that is eager to go 
global, define and conquer its category and build a global brand.

The study show that is absolutely imperative that Danish software companies apply a 
global branding and category design strategy if it wants to survive in the long run – eventually the 

king of a category will swallow up the competitors, as the customers will flock to the king, who 
takes the vast majority of the market cap. A method to reach there, is to follow a specific course of 

action, to involve the whole company, not just the marketing department, and to plan for an 
important lightning strike – an event that solidifies the new category and the crowning of its king. 

This meticulous planning is essential due to the immense day-to-day struggles of growth in a 
software company and the tug of gravity on the management and CEO. This makes creating and 

executing on processes an important support toward the seemingly impossible journey of 
becoming a global category king, although this seem to collide with culture and way of working in 

software companies. This study also investigates the massive new surge of changes in how 
business-to-business decision makers buy, how they think and what they value and need, and the 

importance of trust in business-to-business online transactions, and illuminates how to implement 
these trends into the strategic marketing of the company. Since the companies investigated in this 

master thesis are not startups, they simply cannot pivot towards a completely different product or 
value proposition that would risk losing them their Danish customers. Instead they must analyse 

the ins and outs of its Danish market position and customer base, and use this as a foundation for 
their global strategy.

So far, no comprehensive model exist for building a global brand and category for a Danish 
software company. The contribution of this thesis is the unique step-by-step model for how to 

conduct brand building and category design for a Danish software company, and hence a recipe 
for how to gain global dominance by the force of marketing. 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1. Introduktion 

1.1 Indledning 

Vores verden er præget af en teknologisk udvikling, der foregår med en hastighed aldrig er set før. 

Som forbrugere i et globalt samfund oplever vi dagligt ændringerne – vi tilbydes nye opfindelser, 
produkter og innovative serviceydelser, som passer til vores individuelle behov, er fleksible, 

nemme at gå til og som er konstant opdaterede.
Som et direkte resultat af denne udvikling er  der opstået en ny slags virksomheder. De 

kaldes Software-as-a-Service virksomheder, eller “SaaS-virksomheder”, og udvikler og sælger 
softwareprodukter til andre virksomheder. Der er ikke tale om et softwareprodukt i den klassiske 

forstand, hvor produktet installeres lokalt på kundernes servere, kaldet “on-premise software”, men 
i stedet en service der tilgås via kundens webbrowser, og befinder sig i the cloud, på dansk kaldet 

skyen .1

Serviceydelserne kan tilgås af købere fra hele verden via internettet, og kan distribueres  

digitalt nemt og hurtigt. Kundegrundlaget for disse virksomheder kan således findes globalt, da 
produktet er relativt teknisk enkelt at skalere. Ydermere, er marginalomkostningerne ved salg af en  

færdigudviklet softwareenhed ofte meget lav, nærmest nul. For indkøbere i virksomhederne er 
SaaS-løsninger attraktive, da de kan erstatte led i virksomhedens værdikæde – alt fra de primære 

aktiviteter, som markedsføring og distribution, til de støttende aktiviteter kan erstattes af SaaS-
løsninger. Det medfører ofte store omkostningsbesparelser for kunden, og der betales typisk 

udelukkende for de ydelser der bruges, frem for at betale for den komplette pakke. Det medfører 
også flere praktiske fordele, da produktet (servicen, fremover) ikke skal vedligeholdes og 

opdateres af kunden selv, men sker automatisk i skyen.
Disse faktorer medvirker til et enormt potentiale for sælgere af SaaS. Dette er et øjensynligt 

faktum, når de finansielle nøgletal i sektoren anskues; børsnoterede SaaS-virksomheder havde 
således en medianomsætning på hele 1.486.715.040 DKK på en 12-måneders periode fra 

Q3-2015 til Q3-2016 – en stigning på 32,9 % fra forrige 12-måneders periode.
I samme periode havde 29 % af alle børsnoterede SaaS-virksomheder haft en vækst i 

omsætning på 40 % eller mere, hvor kun 10 % af on-premise virksomhederne opnåede det 
samme. Danske Zendesk, et SaaS-kundeserviceværktøj, havde en vækst i omsætning i perioden 

på 60 %, og omsatte for yderst imponerende 1.826.895.600 DKK.2

 Et cloudbaseret program befinder sig i skyen, også kaldet cloud’en, som egentlig blot er en betegnelse for, at det ligger på internettet, 1

fremfor lokalt på brugerens server.

 Alle tal er The Software Industry Financial Report Q3 2016 (https://goo.gl/uVYqQk)2
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Overordnet set er der to typer SaaS-virksomheder; en såkaldt horizontal play SaaS (de 
horisontale, herefter) og en vertical play SaaS (de vertikale, herefter). Førstnævnte består af 

virksomheder, hvis eksistensgrundlag er at udføre såkaldt horisontal integration på markedet – 
deres service kan således i princippet sælges til alle virksomheder, næsten uanset branche, som i 

tilfældet med den amerikanske virksomhed Salesforce (CRM-software) eller Zendesk. De vertikale  
virksomheder, derimod, sælger til kunder i én industri, og opfylder udelukkende disse 

virksomheders specifikke behov. Konkurrencen for de vertikale er mindre hård, og erhvervelsen af 
kunder er mindre afhængig af markedsføringsindsatsen. Dette skyldes, at køberne i de vertikale 

markeder naturligt er fokuserede på, at have det bedste værktøj i branchen, og køber derfor 
markedets bedste løsning – de andre købere efterligner de virksomheder, de sammenligner sig 

med i deres vertikal, hvorfor vertikale SaaS-løsninger kan opnå meget hurtig organisk vækst.3

De udbudte services på de horisontale markeder opfylder derimod nogenlunde samme 

behov, eller kan udbygges til at gøre det, og de differentierer ofte sig marginalt i form af 
brugervenlighed, stabilitet, egenskaber og pris. Det store udbud af softwareløsninger bunder blandt 

andet i, at løsningerne er svære at patentere, da de sjældent præsenteret en reel nyhedsværdi 
som kan retfærdiggøre en patentering. Derudover er udbuddet også drevet af, at køber og sælger 

ikke er geografisk begrænset i forhold til transaktionen, samt at omkostningerne forbundet med at 
starte en softwarevirksomhed er væsentligt lavere, da der som minimum blot skal bruges en 

computer og en programmør til at starte virksomheden. Dette gør markedspotentialet enormt og 
dermed udbuddet stort, konkurrencen hård og købernes forhandlingskraft stor.

De mest ambitiøse softwarevirksomheder konkurrerer om at blive såkaldt category king 
(kategorikonge, herefter), hvilket vil sige at dominere sin kategori, hvilket kort kan beskrives som 

en specifik og afgrænset række af problemer, der kan løses – fx CRM-kategorien, der løser 
problemer relateret til opbygningen og plejningen af kundeforhold. Endvidere konkurrerer de om at 

være foretrukket af majoriteten af potentielle kunder på den globale markedsplads. Dét at være 
kategorikonge og dét at opnå global dominans vil herefter blive omtalt som værende det samme.

En undersøgelse af teknologivirksomheder foretaget fra 2000 til 2015 viste, at 
kategorikongen i gennemsnit tog 76 % af den totale globale markedsværdi i deres kategori . At 4

opnå denne status må derfor være det ultimative succesparameter, og dermed ultimative vision, for 
denne type virksomhed. Nyhedsbureauet Reuters mener, at den teknologiske udvikling og 

globaliseringen medfører en winner-take-all-economy, hvor vinderne tager størstedelen af 

 Bowery Capital (https://goo.gl/FNYiHY)3

 Ramadan, A., Peterson, D., Lochhead, C. & Maney, K., Play Bigger - How Pirates, Dreamers, and Innovators Create and Dominate 4

Markets, 2016
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markedsværdien.  Følges ovenstående observationer samt logikken bag winner-take-all-economy 5

til ende, vil kategorikongen være den eneste overlever – og dermed er global dominans for en 

softwarevirksomhed den eneste mulighed for at opnå bæredygtig vækst over en længere periode. 

1.2 Problemfelt 

Det enorme globale omsætningspotentiale for de horisontale softwarevirksomheder må derfor i høj 
grad udløses af en succesfuld markedsføringsindsats, givet ovenstående udfordringer omkring 

produkthomogenitet, den ikke-tilstedeværende mulighed for at patentere, samt det enorme udbud. 
Dette kompliceres yderligere af, at de horisontale skal inspirere mere end én person i et 

købscenter på tværs af alle brancher, og tilmed gøre det på et globalt plan. 
Markedsføringsindsatsens betydning ses tydeligt på markedet; børsnoterede SaaS-

virksomheder anvendte i tredje kvartal 2016 en median på 36,9 % % af deres totale omsætning på 
markedsføring – næsten dobbelt så meget som deres on-premise modpart.  For at vurdere, hvilket 6

område af markedsføringspaletten der er mest afgørende for global dominans, betragtes de 7 P’er 
af marketingmixet:  7

De horisontale softwarevirksomheder har som tidligere nævnt svært ved at differentiere sig på 
Price, enkelte dele af Product (Quality, Features, Availability, Warranties) og Place, bortset fra 

strategiske partnerskaber. Virksomheden har i stedet rig mulighed for at differentiere sig på 

 Reuters (https://goo.gl/4gq6hG) 5

 The Software Industry Financial Report Q3 2016 (link)6

 Smart Insights (https://goo.gl/KlVqXj) 7
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Process, Physical Evidence, People, Promotion samt Product (Branding, Image, Support, 
Customer service, Use occasion, Variants, Mix). Et element der går på tværs af disse parametre er 

Branding.
I nyere B2B-brandingteori omtales branding i B2B som essentiel for bæredygtig succes, 

blandt andet af Kotler et al. (2006), som, med utallige eksempler konkluderer, at et stærkt 
business-to-business brand er afgørende for, at kundernes valg falder på virksomheden, 

primært fordi kunderne er overvældede af muligheder via internettet, og branding hjælper med at 
guide dem.

Udover Kotler et al. (2006), har flere andre videnskabsmænd forsket og udtalt sig om B2B-
branding. Empirisk analyse har påvist, at branding påvirker beslutningsprocesser hos trænede 

beslutningstagere i B2B-markeder (Lynch & de Chernatony, 2004, 2007), samt at stærke B2B-
brands forstærker sandsynligheden for, at produkter placeres på indkøberens liste i løbet af 

købsprocessen (Wise & Zednickova, 2009). Derudover viser undersøgelser, at stærke brands giver 
indkøberne tillid i beslutningsprocessen (Low & Blois, 2002) og minimerer købers opfattede risiko 

(Ohnemus, 2009). Andre teoretikere på området ser dét at bygge og vedligeholde et stærkt brand, 
som ét af de primære mål, og som en integreret del af marketingstrategien (Leek & 

Christodoulides, 2011).
Feltet for B2B-branding får mere og mere opmærksomhed (fx Marquardt, 2013; Patel, 

2014), men videnskabelige studier viser også, at litteraturen stadig er utilstrækkelig (Leek & 
Christodoulides, 2011), samt broget (Seyedghorban et al., 2015). Videnskabsmænd har således 

forsøgt at kortlægge B2B-branding inden for softwareindustrien, da dette især ses som værende 
mangelfuldt – en logisk forklaring herpå er, at produktudvikling og drift i softwarevirksomheder 

historisk er blevet domineret af teknologi og ingeniørarbejde, og marketingtilgangen sat ud på 
sidelinjen (Ojasalo et al., 2008).

Udover at fokusere på brandingteori vil specialet også se på et teoriområde kaldet category 
design (kategoridesign, fremover), altså teorien bag hvordan kategorikonger designer deres 

kategori og dominerer den. Teorien stammer primært fra ét hovedværk som er skabt med 
udgangspunkt i mange års erfaringer og indsamlet empiri fra globalt dominerende 

softwarevirksomheder, og teorien omhandler branding- og markedsføringspraksis, hvorfor 
belysning af denne vurderes relevant.

Specialet vil undersøge vejen til global succes for små- og mellemstore danske horizontal 
play softwarevirksomheder (omtalt som danske softwarevirksomheder eller blot 

softwarevirksomheder fremover). Såfremt der nævnes andre typer af virksomheder, vil dette 
tydeliggøres. Markedsforholdene for disse virksomheder er særligt, da de har et relativt lille lokalt 
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kundegrundlag og tilgængelig investeringskapital, sammenlignet eksempelvis med amerikanske 
virksomheder, som nyder godt af en meget veludviklet iværksættermiljø, enormt lokalt 

kundegrundlag og tilgængelig investeringskapital i blandt andet Silicon Valley, New York, Los 
Angeles og Boston.  Specialets fokus vil være at se på hvordan danske softwarevirksomheder kan 8

transformere lokal succes til global succes. Der vil derfor ikke fokuseres på nystartede 
virksomheder, men på danske virksomheder der har haft succesfuldt samarbejde med deres 

kunder i flere år, driver en velfungerende virksomhed – de kan ikke blot omlægge deres strategi og 
udbyde et radikalt anderledes produkt, da de er afhængige af deres danske kunder. De har 

endvidere kun kunde i Danmark. Derudover vil specialet omhandle business-to-business 
elementer for softwarevirksomheder, medmindre andet står anført.

Specialet vil igennem et tilpasset teoriapparat og anvendelse af indsamlet empiri om  
softwarevirksomheden Firmafon, opbygge en model for, hvordan danske softwarevirksomheder 

kan opnå global dominans og status som kategorikonge ved anvendelse af markedsføring. 
Firmafon udbyder en telefon- og kundeserviceløsning med mobilomstilling og mobiltelefoni til 

virksomheder i form af et SaaS-produkt. Firmafon har i dag efter syv år på markedet omkring 3.200 
virksomheder som kunder, oplever sund vækst på 40 % hvert år  og har det bedste ry blandt 9

konkurrenter i markedet.  Et eksempel på en virksomheds brug af Firmafon kunne være en 10

virksomhed der sælger økologiske fødevarer over nettet og består af fem medarbejdere. 

Virksomheden har fem mobilabonnementer hos Firmafon, samt den cloudbaserede 
omstillingsløsning tilknyttet – med Firmafon kan de således opsætte velkomsthilsen, ringegrupper, 

køfunktion, omstille kald til hinanden og meget andet, som gør samtaleoplevelsen mellem de af 
deres kunder, der ringer ind, og virksomheden bedre. Det hele foregår cloudbaseret, og uden 

behov for køb af ekstra hardware, andet end de mobiltelefoner, som virksomheden i forvejen har. 
Casen uddybes yderligere i metodekapitlet.

Udfordringerne for danske softwarevirksomheder er mange og konkurrencen er massiv. 
Markedsforholdene er mindre gunstige sammenlignet med de internationale konkurrenters. Dog 

eksisterer muligheden for at opnå et enormt omsætningspotentiale og opbygge en bæredygtig 
globalt dominerende virksomhed.

Men der kan kun være én konge i en kategori.

 Business Insider (https://goo.gl/HGkJYW) 8

 Bilag 19

 dk.trustpilot.com anmeldelser pr. 30. nov. 2016: (telenor.dk: 2.4) (3.dk: 3.7) (telia.dk: 6.3) (erhverv.tdc.dk: 2.2) (Firmafon: 9.1) 10
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1.3 Problemformulering 

På baggrund af ovenstående problemfelt, skabes nedenstående problemformulering.

Hvordan kan danske softwarevirksomheder anvende markedsføring  
som drivkraft for opnåelse af global dominans?

Dette vil også blive refereres til som det overordnede mål. For at besvare problemformuleringen, vil 

følgende arbejdsspørgsmål blive undersøgt:

• Hvad siger nuværende tilgængelig teori om bedste praksis for branding?

• Hvilket bidrag har kategoriteori til opnåelsen af det overordnede mål?

• Hvordan komplimenterer og modarbejder branding og kategoriteori hinanden?

• Hvordan skal det teoretiske fundament tilpasses således at den passer til virkeligheden hos en 

dansk softwarevirksomhed?

• Hvilken relevans har købsbeslutningsprocesser for opnåelse af det overordnede mål?

• Hvilken effekt har tillid mellem køber og sælger på branding?

• Hvordan vil en model se ud for hvordan markedsføring kan anvendes som drivkraft for en 

softwarevirksomheds opnåelse af global dominans?

1.4 Afgrænsning 

For at sikre opbyggelsen af en model, der praktisk kan anvendes, skal specialets problemfelt 
afgrænses. Specialet vil primært fokusere på det markedsføringsmæssige aspekt, samt enkelte 

organisatoriske og kundeservicemæssige aspekter. Andre aspekter af en virksomheds værdikæde, 
såsom finansiering, regnskab, logistik, og HR, belyses altså ikke. Specialet tager udgangspunkt i at 

succesfuld markedsføring er relationsskabende markedsføring. Derfor vil kortsigtet og 
transaktionsbaseret markedsføring ikke belyses. De markedsføringsmæssige egenskaber belyst i 

dette speciale vil hovedsagligt bestå af de strategiske aspekter , afgrænset i dette speciale til 11

brandingteori og kategoriteori, fremover omtalt som markedsføring, og i mindre grad de taktiske, 

salgsorienterede aspekter som fx leadgenerering. Fokus vil mest være på opbygningen af brand 
og kategori, og i mindre grad selve eksekveringen af promoveringen af disse eksternt overfor 

kunderne. Heri vil strategiske, visions- og værdibaserede aspekter være i fokus såvel som interne 

 Strategisk markedsføring: At maksimere en virksomheds positive differentiering over konkurrenterne i målgruppens øjne. Dette 11

adskiller sig fra operationel markedsføring, ved at være mere end blot eksekvering på en allerede planlagt strategi – i stedet er det selve 
fundamentet for, hvad virksomheden er og bør være.
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processer og  kommunikation. Som forskere har foreslået vil den interne realitet i organisationen 
forme den succesfulde eksterne brandopbygningsproces (Ojasalo et al. (2008). For endvidere at 

sikre en anvendelig model der afspejler en aktuel markedsplads, afgrænses anvendt empiri 
tidsmæssigt fra omkring 2000 til i dag, da dette er perioden hvor den massive udvikling af 

udbydere af SaaS-løsninger for alvor er gået i gang.

1.5 Læsevejledning 

Specialet vil følge en klassisk videnskabelig disposition, og vil bestå af en introduktion, et teoretisk 
fundament, et metodeafsnit, en analyse, opbyggelse af og diskussion model samt konklusion. Ved 

referencer i specialet til andre kapitler, bruges følgende skrivemåde: 
K efterfulgt af nummeret; eks. “K1.5”.

1.5.1 Kapitel 1 – Introduktion 

Her gives en introduktion til SaaS-konceptet og problemets kerne. Endvidere introduceres den 
teknologiske udvikling og de dynamikker, der har drevet markedet, og en række nøgletal 

præsenteres. 
Case-virksomheden Firmafon introduceres. Dernæst præsenteres problemformuleringen 

og problemfeltet afgrænses, for at sikre opbyggelsen af en analyse og en model, der praktisk kan 
anvendes.

1.5.2 Kapitel 2 – Metode 

Læseren vil blive introduceret til den videnskabsfilosofiske tilgang samt de metoder, der anvendes 
for at undersøge teorien og besvare problemformuleringen.

1.5.3 Kapitel 3 – Teori 

Dette kapitel vil præsentere den relevante teori for undersøgelsen, som undervejs vil blive 
trykprøvet med baggrund i casen. Denne teori vil ligge til grund for specialets analyse og 

modelopbyggelse.
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1.5.4 Kapitel 4 – Analyse 

I dette afsnit analyseres den belyste teori, med henblik på, at besvare problemformuleringens 

arbejdsspørgsmål samt finde frem til den mest optimale model. Teorierne anvendes som 
konkurrerende og supplerende forklaringer, for at afgøre hvilket virkelighedsbillede der er mest 

anvendeligt for en dansk softwarevirksomhed.

1.5.5 Kapitel 5 – Model 

Den fremkomne model præsenteres. Derudover diskuteres eventuelle implikationer ved 

implementering hos Firmafon.

1.5.6 Kapitel 6 – Konklusion 

Dette afsnit besvarer specialets problemformulering.

2. Metode 
Metoden i et videnskabeligt studie er en systematisk måde at undersøge virkeligheden på, og 
benyttes til at indsamle, bearbejde og sammenfatte informationer, således at produktionen af 

viden kan skabes ud af resultaterne (Andersen, 2009). For at fordre en systematisk tilgang, og en 
rød tråd, skal der foretages en række beslutninger om hvilket undersøgelsesdesign, der vil bidrage 

til det mest relevante resultat for besvarelsen af problemformuleringen. Dette vil nu gennemgås.

2.1 Videnskabsfilosofi og paradigmatisk udgangspunkt 

Indledningsvist vil forskellige videnskabsteoretiske paradigmer diskuteres, og specialets 

paradigmatiske udgangspunkt vælges. Ifølge Kuhn (1996) kan et videnskabeligt paradigme 
defineres som: “… universally recognized scientific achievements that, for a time, provide model 

problems and solutions for a community of researchers”.
Videnskabsfilosoffen Guba (1990) redegører for fire forskellige paradigmer, nemlig 

positivisme, postpositivisme, neopositivisme, kritisk teori og konstruktivisme. Hvis man 
forestiller sig, at disse fire paradigmer befinder sig langs et kontinuum, gående fra en objektiv til en 

subjektiv verdensopfattelse, placerer positivisme sig helt ude til venstre, og er det mest objektivt-
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realistiske, og helt ude til højre placerer konstruktivisme sig som det mest subjektivt-
konstruktivistiske paradigme.

Da dette speciale befinder sig inden for human- og samfundsvidenskaben og da den 
belyste teori samt casestudiet af Firmafon, grundlæggende baseres på personers 

meningskonstruktioner, altså subjektive størrelser, vil det ikke give mening at anvende en ren 
positivistisk tilgang – det erkendes altså, at der ikke kan frembringes absolutte sandheder som ved 

et naturvidenskabeligt forsøg. Ydermere vil der ikke anvendes en ren konstruktivistisk tilgang, da 
det har været nødvendigt for opnåelsen af videnskabelige erkendelser i specialet, at inddrage 

eksisterende teori uden at fortolke subjektivt herpå. Derfor vil specialets paradigmatiske 
udgangspunkt altså placere sig et sted imellem positivismen og konstruktivismen.

Det post- eller neopositivistiske paradigme befinder sig imellem disse to ekstremer. 
Heldbjerg (1997) præsenterer post- eller neopositivismens svar på den første af de tre størrelser 

der definerer et paradigme, nemlig det ontologiske spørgsmål som, at verdens beskaffenhed 
opfattes kritisk realistisk – den anderkender “at selvom virkeligheden er reelt eksisterende 

“derude”, kan den aldrig blive fuldstændig og totalt begrebet” (Heldbjerg, 1997). Det 
epistemologiske spørgsmål, altså hvordan vi tilvejebringer viden om verdens beskaffenhed, 

beskrives af Heldbjerg som modificeret objektivitet der forbliver et ledende og styrende ideal, men 
kun kan tilnærmes og ikke opnås. Den sidste størrelse, metodologien, antager en eksperimentel 

og manipulatorisk form. De kvalitative metoder anvendes med henblik på at afhjælpe ubalancer 
ved at foretage undersøgelser i naturlige omgivelser. Disse ubalancer kommer af, at det 

grundlæggende gælder for post- eller neopositivisme, at det er naturlove der styrer virkeligheden, 
men at alt ikke kan forklares ud fra naturlovene, hvor de kvalitative metoder derved anvendes for at 

tilnærme sig virkeligheden (Heldbjerg, 1997).
Derudover befinder paradigmet kritisk teori i mellem disse to ekstremer, og beskrives af 

Heldbjerg (1997) som havende det samme verdenssyn baseret på kritiske realisme, som post- 
eller neopositivisme, dog med den forskel, at undersøgeren skal anlægge en højere grad af 

subjektivitet til at formidle forskningen. Den metodiske tilgang er således mere dialogbaseret, og 
det kvalitative studie tillægges mere værdi end det kvantitative studie.

2.2 Valg af  paradigmatisk udgangspunkt 

Dette speciale vil tage udgangspunkt i spændingsfeltet mellem det post- eller neopositivistiske 
paradigme og kritisk teori, og jeg, undersøgeren, vil påtage mig rollen som kritisk realist men 

anlægge en grad af subjektivitet. Det er nødvendigt for besvarelsen af problemformuleringen, at 
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undersøgelsesdesignet ikke er fastlåst i ét af paradigmerne, men bevæger sig i spændingsfeltet 
mellem dem. Dette skyldes, at problemformuleringen søger at finde praktiske løsninger på 

praktiske problemer, og må samtidig søge en forståelse af en kompleks verden, ved at fortolke 
herpå. Denne kompleksitet kommer af, at B2B-markedsføring, der i sin essens består af et 

købscenter med adskillige interessenter præget af deres egen subjektivitet, der ikke lader sig 
kvantificere.

På det ontologiske plan vil dette i praksis betyde, at genstanden for undersøgelsen i 
specialet, den fremkomne model, vil være en objektivt givet realitet. Der kan altså ikke opbygges 

en fuldendt model for alle danske softwarevirksomheder, da det virkelige niveau, som består af 
strukturer, mekanismer, kausale potentialer og tilbøjeligheder, vil påvirke applikationen af denne 

model i forskellige virksomheder og sammenhænge (Nygaard et al., 2005).
På det epistemologiske plan vil det betyde, at modellen kun kan verificeres i begrænset 

omfang, da al dannelsen af viden skabes indenfor den sociale sfære hvilket vil sige, at den bygger 
på eksisterende viden, og et produkt af noget, der ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med 

realiteten. Det er altså umuligt at gengive sandheden fuldstændigt, og jeg vil derfor som kritisk 
realist anvende min rationelle dømmekraft, anlagt en vis subjektivitet. På det metodologiske plan 

vil jeg søge kritisk mangfoldighed i den anvendte teori, samt anvende indsamlet empiri fra 
casevirksomheden Firmafon, for at afhjælpe de tidligere nævnte ubalancer drevet af post- eller 

neopositivismens syn på naturlove.

2.3 Diskussion og valg af  metode til tænkning og argumentering 

For at sikre, at min rationelle dømmekraft som observatør, fortolker og forfatter bliver så solid som 

mulig, med henblik på at tilnærme mig sandheden så tæt som muligt, samt at den er 
gennemgående hele specialet igennem, er det essentielt at det besluttes, hvilken form for 

tænkning, der anlægges. Ifølge C. S. Peirce, en amerikansk filosof, matematiker og logiker, 
eksisterer der ikke blot to former for logiske argumenter, nemlig induktion og deduktion, men 

også en tredje form, nemlig abduktion.  Den førstnævnte, den induktive tækning, uddrager viden 12

og erkendelse fra undersøgerens egen erfaringsdannelse, såsom ved eksperimenter. Den 

deduktive tænkning, derimod, har sit udgangspunkt i regler, principper og teorier som tilstræber at 
give undersøgeren en øget forståelse af et givent område. Den sidstnævnte, den abduktive 

tækning, fordrer, at undersøgeren selv fortolker og opstiller løsningsmodeller som mulige bud på 
en given problemstilling.

 Abduktiv.dk (https://goo.gl/Bc2QxZ) 12

�  af �10 100

https://goo.gl/Bc2QxZ


Da sandheden i besvarelsen af problemformuleringen primært vil tilnærmes ud fra 
eksisterende teori, og da denne teori fortsat er i sit tidlige stadie og dermed ikke kortlagt til fulde, 

samt at den indsamlede primære data afgrænses til ét casestudie, er det, jævnfør ovennævnte 
beskrivelse, i højere grad nødvendigt, at anvende abduktiv og deduktiv tækning, og i mindre grad 

induktiv tækning. Den tyske sociolog og pædagog Thomas Ziehe  beskriver abduktiv tækning som 13

god anderledeshed, og nævner ligeledes, at abduktive udfordringer ikke garanterer, men giver 

mulighed for, at anvende nytænkning og gøre brug af kreative indfald. 
En pudsig sammenhæng kommer pludselig til syne: netop denne gode anderledeshed er 

måske dét der kræves hvis en dansk softwarevirksomhed skal gå imod strømmen, og gøre det 
utænkelige – nemlig at opnå global dominans i et ekstremt konkurrencepræget marked.

2.4 Valg af  metodesynspunkt 

Indeholdt i spændingsfeltet mellem det post- eller neopositivistiske og kritiske teoretiske 
paradigme, eksisterer to metodesynspunkter, nemlig systemsyn og aktørsyn. I systemsynet 

antages det, at virkeligheden er objektiv, men at den anskaffede viden er afhængig af det system, 
der analyseres. Fokus er relationerne mellem individerne i systemerne. I aktørsynet er antagelsen, 

at der kun eksisterer helheder som strukturer af betydninger, hvilke er konstruerede socialt, samt at 
virkeligheden er en social konstruktion. Metodesynspunktet for specialet vil antage en kombination 

af system- og aktørsyn, for at skabe samhørighed til paradigmevalgene.

2.5 Valg af  undersøgelsesformål 

Formålet med undersøgelsen vil være, at skabe praktiske løsninger på praktiske problemer, og vil 

derfor primært være normativ (også kaldet problemløsende), men vil tendere et forstående 
formål. Disse to undersøgelsesformål vil skabe udgangspunktet for besvarelsen af 

problemformuleringen, og besvarelsen vil blive fuldendt ved hjælp af en interventionsorienteret 
undersøgelse i form af et single casestudie, som skal trykprøve den belyste teori undervejs.

 Abduktiv.dk (https://goo.gl/Bc2QxZ)13
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2.6 Dataindsamlingsteknikker 

Primær data

Størstedelen af data der anvendes til besvarelsen af problemformuleringen kommer fra 
videnskabelige studier. Teoriområdet for B2B-markedsføring oplever en enorm opblomstring, der 

startede i 2004, og var på sit højeste i 2011, som ses på antallet af udgivne artikler de senere år.  14

Men som tidligere nævnt er forskningen stadig ikke fyldestgørende sammenlignet med B2C-

markedsføring.
Teorierne anvendt i specialet vil anvendes som idealtyper, for at karakterisere væsentlige 

træk ved virkeligheden. Derudover vil de relevante træk fra teorierne vil udvælges, sammenfattes i 
mere overordnede træk og anvendes til at beskrive fænomenerne som ekstremer. Teorierne vil 

ydermere anvendes som konkurrerende og supplerende forklaringer, for at afgøre hvilke af de 
forskelligartede teorier på området, der er de bedst anvendelige. Hertil vil teorierne blive vurderet 

ud fra følgende parametre:15

• I hvor høj grad tager teorien sit udgangspunkt i B2B?
• I hvor høj grad tager teorien sit udgangspunkt i små- og mellemstore softwarevirksomheder?

• Hvor pålidelig er vejledningen i teorien?
• Hvad er er relevant i forudsigelserne og vejledningen i teorien i forhold til besvarelse af 

problemformuleringen?

Specialet søger at udvikle ny teori på baggrund af eksisterende forskning indenfor B2B-
markedsføring. Hér vil jeg, som kritisk realist med en vis subjektivitet anvende min rationelle 

dømmekraft til at fortolke teori, anvende den indsamlede empiri og foreslå en løsningsmodel, 
drevet af abduktiv og deduktiv tækning, samt løbende ved brug af induktiv tænkning med henblik 

på, at tilnærme mig sandheden om, hvordan en dansk softwarevirksomhed opnår global dominans 
ved anvendelse af markedsføring.

Sekundær data

Den indsamlede empiri baseres på et single casestudie, da dette tillader undersøgelsen af  
fænomener samt bibeholdelsen af holistiske og meningsfulde karakteristika af virkelige 

begivenheder, såsom organisatoriske og ledelsesmæssige processer (Yin, 1984). Tilhængere af 

 Seyedghorban et al. (2006)14

 Egen tilvirkning15
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denne tilgang foreslår, at denne form tilvejebringer bedre teoretisk indsigt i forhold til multiple 
casestudier, når det kommer til at skabe stærke konstruktioner mellem fænomener (Dyer & 

Wilkins, 1991). Ifølge Yin (2009) er der tre typiske formål, der kan begrunde et single casestudie. 
Et af disse formål er afprøvning af, i hvilket omfang den gældende, generelle viden er anvendelig. 

casen skal altså forhold sig kritisk i forhold til gældende teori, modeller, antagelser eller praksis.
Risiko for undersøgerbias og subjektivitet er uundgåelig ved arbejde med kvalitativ data. 

Validitet og reliabilitet er afgørende for brug af fremkomne resultater (Yin, 2009), hvorfor min rolle 
som deltagende observatør, interviewmetoden og kvaliteten af Firmafon som case nu vil 

diskuteres.

Deltagende observatør
Metoden til indsamling af empiri har først og fremmest fundet sted ved min rolle som deltagende 

observatør i Firmafon. Denne form er særligt velegnet til casestudier hvor man ønsker at opnå en 
helhedsforståelse af det undersøgte fænomen. For at opnå viden, kan man kombinere mere eller 

mindre tilfældige samtaler, uformelle og ustrukturerede interviews samt strukturerede interviews 
(Andersen, 2009). Jeg er ansat i marketingafdelingen i Firmafon som Direct Marketing Manager, 

og har sideløbende med udarbejdelsen af dette speciale de sidste seks måneder deltaget i 
strategimøder, observeret og noteret, afholdt (u)strukturerede interviews, samt på eget initiativ 

udarbejdet forslag til strategiændringerne og modtaget ledelsens tilbagemeldinger på disse forslag. 
Ifølge Andersen (2009) er ét af de største problemer ved observationsteknikkerne, at de 

fleste folk bliver påvirket af, at blive observeret. Det vurderes ikke, at de observerede – direktøren 
og marketingdirektøren i Firmafon – er blevet påvirket. Først og fremmest har observationerne i 

denne case strukket sig over lang tid, som ifølge Andersen (2009) udjævner denne effekt. Dernæst 
har udarbejdelsen af specialet foregået sideløbende med, at ledelsen i Firmafon i samme periode 

har været midt i overvejelserne om en strategiændring samt ønsket at redefinere sin brandposition 
– hvorfor min rolle som deltagende observatør har blendet ind som en naturlig del af det daglige 

arbejde.
For ydermere at imødekomme den begrænsning, der ligger i det perspektiv, som 

undersøgeren er udstyret med (Andersen, 2009), har jeg forsøgt at gå ind i flere roller for at udvide 
mit observationsperspektiv. Udover min rolle som observatør, har jeg involveret mig i 

strategiarbejdet og haft dialoger herom med direktøren og marketingdirektøren i Firmafon. Dette 
har udspillet sig i en hel del ustrukturerede og ustrukturerede møder, hvor jeg blandt andet har fået 

til opgave at præsentere forslag til bæredygtige strategiforslag – uden dog at have et endeligt 
ansvar for implementering af disse strategiforslag. Min rolle i denne henseende har således været 
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fri for forpligtelser med rum til kreativitet. Dette har medvirket, at jeg har iagttaget og registreret 
andre ting, end jeg ville som observatør; jeg har løbende kunne sætte de belyste teoriers praktiske 

anvendelighed på prøve, både i dialog med ledelsen, men også ved selv at vurdere 
implikationerne for virksomheden i specialeskrivningen. Jeg er dog opmærksom på den 

grundlæggende vanskelighed der findes ved at studere ens egen virksomhed eller arbejdsplads, 
da mit perspektiv kan være fokuseret på, at skulle udarbejde en – for Firmafon – så praktisk 

anvendelig model som muligt. Dette kan resulteret i et kompromis, hvor min og ledelsens vurdering 
af de praktiske implikationer ved teorierne underminerer de videnskabelige konklusioner, og kan 

dermed lede til fejlagtige konklusioner. For at undgå denne skævhed, er jeg bevidst om denne 
vanskelighed, søger at inddrage et så bredt og relevant teorifelt som muligt, og søger at udarbejde 

en generisk model. 
Dertil tilføjer jeg et ekstra lag til modellen med diskussion af specifikke implikationer ved 

implementering hos Firmafon, for at illustrere hvor skillelinjen mellem teori og praksis går, og for at 
diskutere om modellen skal ændres. Derudover vil den indsamlede empiri som deltagende 

observatør, komme til udtryk igennem specialet ved løbende vurderinger af den belyste teori, for at 
vurdere hvor anvendelig den er for danske softwarevirksomheder generelt. Dette gøres uden 

direkte henvisninger til bilag, da en stor del af den indsamlede empiri er nedfældet i adskillige 
noteformer, som ikke vil give mening for læseren.

Semistruktureret interview

Jeg har endvidere foretaget et semistruktureret interview med marketingdirektøren i Firmafon 
(fremover også kaldet CMO). Interviewet var sonderende, for at hente information om emner der 

kun fandtes sparsom viden omkring, og dybdegående, for at opnå detaljeret viden om bestemte 
emner. Teorigrundlaget i specialet vil være bærende for analysen, kombineret med inddragelse af 

den indsamlede empiri, hvilket anskues som en frugtbar metodik (Fuglsang et al., 2013).
Det kan forekomme, at ens rolle som styrende interviewer kan blive udfordret når man 

interviewer professionelle (Fuglsang et al., 2013). Den professionelle vil som regel forsøge at 
fremstille virksomheden på bedst mulig vis, hvilket kan afspore samtalen. Derfor har jeg som 

undersøger forsøgt at holde fast i min rolle som styrende interviewer, og derved forholde mig kritisk 
til de svar, der blev givet. Interviewguide og lydfil er vedlagt som bilag, og jeg vil fremover referere 

til bilag 1.
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Om casen
For at generalisere ved brug af en single case, kan der anvendes to forskellige metoder (Flyvbjerg, 

2006); den kritiske case og den paradigmatiske case. Den sidstnævnte er en case, der fremhæver 
de mere generelle karakteristika ved de miljøer der undersøges, og ved kritiske cases kigger man 

på mindst sandsynlige eller mest sandsynlige scenarie for, at casen enten bekræfter eller 
falsificerer de hypoteser, man har opstillet. Disse to casetyper udelukker ikke nødvendigvis 

hinanden, således kan en case være ekstremt kritisk og paradigmatisk, på samme tid. 
Det vurderes, at casen omkring Firmafon i høj grad kan anvendes som generalisering til 

andre danske softwarevirksomheder. Virksomhedens ledelse ønsker udtrykkeligt, at opnå global 
dominans, men mener ikke, at det kan lade sig gøre med nuværende opsætning af virksomheden . 

De er dog yderst interesseret i, at finde ud af, hvad der skal til og er motiveret for at implementere 
den rette strategi.  Dét der gør casen ekstra kritisk er, at Firmafon allerede har en yderst 16

velfungerende organisation og en relativt stærk position på det danske marked – men samtidig er 
syv år gammel. Undersøgelser viser, at en softwarevirksomhed har et sted mellem seks og 10 år til 

enten at blive børsnoteret eller opnå en omsætning på 700 millioner DKK, såfremt den skal kunne 
blive kategorikonge.  Firmafon har en omsætning på 30 millioner DKK og en 100 % dansk brand 17

identitet og har tæt på nul brandsynlighed på det globale plan.  Firmafon har således et ekstremt 18

ultimatum at forholde sig til: opbyg et globalt brand, bliv konge af kategorien og øg den årlige 

omsætning med 670 millioner DKK på tre år, eller opgiv håbet om global dominans og bæredygtig 
langsigtet vækst.

3. Teori 
Først og fremmest vil dette kapitel kortlægge de særlige kendetegn ved B2B-markeder i forhold 
til B2C-markeder, for at forstå dét udgangspunkt, en softwarevirksomhed har i forhold til  

brandingdelen af markedsføring. For dernæst at kunne afklare hvordan en softwarevirksomhed 
kan opnå global dominans ved anvendelse af markedsføring, og for at opbygge en model for de 

parametre, der kan være med til at skabe denne succes, vil teorien bag B2B-branding blive 
diskuteret. Med udgangspunkt i teorien vil B2B-branding som koncept blive præsenteret, og dens 

forskellige afskygninger belyst, for at klargøre hvilke dele af brandingkonceptet der er mest 

 Bilag 116
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interessant for opbygning af modellen. Derudover vil teorien indenfor B2B-branding specifikt af 
softwarevirksomheder blive præsenteret.

I forlængelse heraf, vil kategoriteori, kategoridesign og dét at opnå status som 
kategorikonge, blive belyst. Kilden hertil er Ramadan, A., Peterson, D., Lochhead, C. & Maney, K. 

og deres nyligt publicerede bog Play Bigger - How Pirates, Dreamers, and Innovators Create and 
Dominate Markets fra 2016. De rådgiver nogle af de største amerikanske softwarevirksomheder i 

at blive kategorikonger, har designet flere kategorier der eksisterer i dag, og har i mere end 20 år 
studeret området og praktiseret kategoridesign i teknologibranchen.  Deres studier vurderes 19

derfor at have yderst høj relevans for besvarelse af problemformuleringen.
Købsbeslutningsprocessen i B2B-sammenhænge er sædvanligvis mere kompleks end i 

B2C-sammenhænge, blandt andet grundet langt flere agenter og interessenter involveret i et køb. 
For at få succes som softwarevirksomhed, er det essentielt at forstå købsbeslutningsprocessen og 

sikre, at virksomheden er tilpasset til at kunne levere i disse komplekse miljøer. Derfor vil teorien 
bag købsprocesser i B2B-regi blive belyst.

Endvidere har tillid en afgørende betydning for hvorvidt en virksomhed ønsker at handle 
med en anden virksomhed. I tilfældet af salg af softwareløsningerne online, hvor der sædvanligvis 

er ingen, eller meget lidt menneskelig kontakt, er tillid til den sælgende virksomhed afgørende. 
Teorien bag tillid i B2B-sammenhænge vil derfor diskuteres.

3.1 Særlige kendetegn ved B2B-markeder 

For at forstå hvordan en softwarevirksomhed succesfuldt kan anvende markedsføring, er det 

nødvendigt at forstå hvad der gør B2B-markeder særlige ift. B2C-markeder. Kotler et al. (2006) 
opsummerer forskellene i deres hovedværk omkring B2B-branding, som følger:

Først og fremmest er det samlede salg på B2B-markeder langt større end det samlede salg 
på B2C-markeder, da alle virksomheder på den ene eller anden måde er involveret i køb/salg med 

andre virksomheder. I B2B-markeder er kompleksiteten af produkterne og services langt højere 
end i B2C-markedet. Selve efterspørgslen i B2B-markeder er langt mere mangfoldig, og der bliver 

efterspurgt alt, fra meget specifikke nicheløsninger til bestemte brancher, til komplekse og brede 
løsninger til mange markeder. Ydermere er købsvolumen pr. kunde typisk langt højere i B2B-

markeder. Ifølge Zablah et al. (2010) er måden at købe i B2B på naturligt anderledes, da 
beslutningen involverer flere interessenter i et købscenter, og samtidig er markedsføringstilgangen 

i B2B typisk mere relationsorienteret.
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Forståelsen af forskellene på de to verdener bidrager til, at kunne skelne mellem hvornår 
en B2C-branding teori vil være anvendelig i opbyggelsen af modellen.

3.2 B2B-branding 

Grundet det brogede og utilstrækkelige teoretiske fundament inden for B2B-branding som tidligere 

nævnt, vil specialet forsøge at inkludere teorier fra værker, der har opnået en vis akkreditering i det 
akademiske miljø. Det gøres for at opnå et relativt grundigt studeret og omfangsrigt citeret teoretisk 

udgangspunkt. Hertil vil inspiration blive hentet i den del af videnskaben, der har beskæftiget sig 
med branding inden for softwareindustrien, omend denne er begrænset, samt hovedværket B2B 

Brand Management af Philip Kotler og Waldemar Pfoertsch (2006).
Derudover vil jeg også søge andre kilder, blandt andet studier af B2B-branding specifikt af 

softwarevirksomheder. Jeg vil se på nyere teori så vidt muligt, da softwaremarkedet er et hurtigt 
udviklende marked grundet dens opkobling på den teknologiske udvikling, hvorfor 

markedsforholdene, og dermed relevansen af teorien, også må forventes at ændres hurtigt.

3.2.1 Introduktion af  betegnelsen ‘brand’ 

Udtrykket branding betyder ‘brændemærkning’, hvis det oversættes direkte. I forretningsverdenen 

er branding et alsidigt udtryk, og det er ofte svært at vide nøjagtigt hvad udtrykket dækker over. 
Ifølge Kotler et al. (2006) består et brand af følgende fire elementer: et løfte, en opfattet helhed – 

alt hvad kunden ser, hører, læser, føler, tænker osv. – omkring et produkt, service eller en 
virksomhed, en distinktiv position i kundens sind baseret på tidligere oplevelser, associationer, 

fremtidige forventninger og differentiering fra konkurrenterne, samt en genvej af egenskaber, 
fordele, overbevisninger, og værdier der differentierer, reducerer kompleksitet og simplificerer 

beslutningsprocessen. 
Et tysk studie af adskillige B2B-markeder fandt, at de vigtigste brandfunktioner for B2B-

virksomheder var, at øge informationseffektiviteten, reducere købers opfattede risiko og 
tilføje værdi eller skabe særlige imagefordele (Caspar, M., Hecker, A., Sabel, T. (2002)).

Jeg er enig i ovenstående definition af branding, men mener, at den er mangelfuld. Den 
beskriver branding som værende begrænset til produktet, servicen eller virksomheden men 

inkluderer ikke virksomhedens kategori, som defineret i indledningen. Kategorien bør altså tilføjes 
til definitionen af hvad ovenfor nævnte opfattede helhed er – for som beskrevet i indledningen, er 

det afgørende for en softwarevirksomhed at være nummer ét i sin kategori, såfremt den ønsker at 
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opnå bæredygtige konkurrencemæssige fordele, hvorfor den også er nød til at forholde sig sin 
kategori, hvis den ønsker at eje den. Dette bliver uddybet i kapitlet om kategoriteori.

3.2.2 Processen omkring B2B-brand building 

Specialet har sit fokus på bedste praksis for strategisk markedsføring af danske 
softwarevirksomheder – en afgørende del heraf er virksomhedens brand. Derfor vil teorien omkring 

processen der ligger bag brand building i B2B nu gennemgås.
Kotler et al. (2006) foreslår nedenstående femtrinsprocess for brand building. De forskellige 

trin i forløbet op til Brand Building vil nu blive introduceret på baggrund af denne model. Trinnet 
omkring Brand Audit medtages ikke, da det falder udenfor rammen af dette speciale, og har ikke 

relevans for besvarelsen af problemformuleringen, som omhandler skabelsen af markedsføringen, 
og ikke den efterfølgende rapportering og måling.

Under hvert trin i modellen inkluderes andre teoretikeres bud på samme processer for at nuancere 
teorifeltet – Kotler & Pfoertsch’s (2006) proces anvendes altså som teoretisk rammeværk for B2B-

branding, men begrænses ikke hertil. Medmindre andet er anført i følgende kapitler om  B2B-brand 
building, er teorien taget fra B2B Brand Management – Philip Kotler & Waldemar Pfoertsch (2006) 

(også kaldet Kotler et al. (2006)).

3.2.2.1 Brand Planning 

Dette trin beskriver hvorledes planlægningen af brandets udvikling bør indgå i virksomhedens 

normale virke. Ifølge Kotler et al. (2006) er det afgørende, at medtage planlægningen af brandets 
udvikling i den generelle forretningsudvikling, på lige fod med marketing, salgs- og 

strategiplanlægning. I forlængelse af den indledende definition af strategisk markedsføring, er jeg 
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enig i, at brandet bør indgå i forretningsudviklingsplanlægningen. De forskellige værktøjer der kan 
sikre denne medtagelse, præsenteres derfor nu.

Planlægning af hurtige fremskridt baseret på analyse

Der skal udvikles procedurer for hurtigt fremskridt, baseret på en omfattende analyse af brandets 
situation, inklusive størrelsen på markedet, vækstpotentiale, distributionskanaler, 

markedsdynamikker, trends, kundeprofiler, nuværende og fremspirende konkurrenter og sidst men 
ikke mindst, potentiale for profit. Jeg er enig i ovenstående indehold af analyse af brandets 

situation, bortset fra distributionskanaler, da dette typisk foregår via softvirksomhedens 
hjemmeside, og derfor ikke vurderes nødvendigt at analysere. Der kan drages en parallel fra  

denne analyse til en databaseret kundeanalyse jeg netop har afsluttet i Firmafon. Denne blev 
foranlediget af ledelsen, som bidrag til indikation af hvilken strategisk retning, virksomheden burde 

gå i. Det vurderes afgørende, at inkludere en form for indledende analyse i modellen.

Håndtering af processer og rapportering
Planlægningen af brandets udvikling skal ske kontinuerligt i løbet af et år, og ikke blot årligt, og det 

er vigtigt, at ledelsen afsætter tid til denne aktivitet. Der skal skabes processer, der sørger for 
rapportering af information om brandets aktuelle position i markedet. Ligeledes skal der skabes 

procedurer, der sørger for klar kommunikation, og hér kan business scorecards være 
anvendelige. Dette vurderes relevant at medtage i modellens sidste del – dog en anelse tilpasset i 

forhold til nærværende teori, da modellen vil beskrive fastholdelsen af strategien, og ikke 
rapportering og måling af brandet. 

Ifølge Kotler et al. (2006) skal medarbejdere skal involveres i planlægningen, og det er 
afgørende, at topledelsen er frontløbere. Det virker umiddelbart unødvendigt, at inkludere samtlige 

medarbejdere i planlægningen af brandets udvikling, og det kan være en udfordring, at overbevise 
softwarevirksomheder med begrænsede midler, at skulle fritage alle medarbejdere fra den daglige 

operation, for at udvikle brandet. Validiteten af denne påstand vil blive testet ved at inkludere andre 
teoretikeres bud herpå igennem specialet.

Udarbejdelse af et branding program

Dette program har til mål at facilitere en stærk implementeringskultur samt at decentralisere 
aktiviter. Belønnings- og anerkendelsesordninger er ligeledes en del af dette program. Programmet 

udvikles individuelt fra virksomhed til virksomhed, men målene er de samme. Dette vil være 
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afgørende for modellen, da denne netop beskriver de interne processer i brand building- og 
kategoridesign.

3C & VA

Denne model fungerer som en rettesnor for, om man er i gang med udvikling af god branding. Det 
første af de tre C’er er Consistency, som betegner brandets konsistens igennem alle dets touch 

points med kunder og prospekter. Clarity betyder, at der er en klar forståelse for hvad 
virksomhedens vision, mission og værdier er. Reglen omkring Continuity fortæller, at et brand ikke 

blot skal ændre dét den står for, bare for at skabe forandring, men fortælle en kontinuerlig og 
strømlinet brandhistorie. Visibility og Authenticity, som udgør det udvidede regelsæt, beskriver at 

virksomheden skal have tilstrækkelig taletid og synlighed i den relevante målgruppe, og at 
virksomhedskulturen, og fortællingen, er autentisk indefra- og ud i en sådan grad, at kunden kan 

føle ejerskab over brandet. Denne model og dens fem udtryk vurderer jeg som gode huskeregler 
og en god rettesnor for, om en softwarevirksomhed er i gang med at udvikle god branding, hvorfor 

den kan være anvendelig i modellen.

Lederbrands afstemmer forventninger
Begrebet kategorikonger er defineret som den førende virksomhed målt på andel af 

markedskapital i en kategori. På nogenlunde samme måde definerer Kotler et al. (2006) brand 
leaders, og nævner, at den vigtigste faktor for, at et brand forstærkes over længere tid er, at 

brandet bliver ved med at være førende. For at opbygge og fastholde denne position, bør et brand 
forventningsafstemme internt med medarbejdere, ledelse, bestyrelse samt konsultere sin strategi 

og forventningsafstemme med sine omgivelser – kunder og interessenter — samt overgå 
forventningerne fra omgivelserne og guide kunderne til nye højder ved brug af virksomhedens 

produkter og services. Denne definition er relativt fyldestgørende, men igen mangler den 
vigtigheden af, at virksomheden tager ansvar for sin kategori. De andre anbefalinger fra Kotler et 

al. (2006) vurderes dog yderst relevante at indarbejde i detaljerne omkring omkring brandets og 
kategoriens sprog og visuelle udtryk, for at signalere, at man ønsker at blive kategorikonge.

3.2.2.2 Brand Analysis 

For at få succes med brand building, er det vigtigt at foretage en kundeanalyse, konkurrentanalyse 
og en analyse af selve virksomheden. Følgende seks spørgsmål bør stilles med henblik på at 
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vurdere den nuværende Brand Mission, Personality, Values og Vision: 

• Hvem er virksomheden?
• Hvad er vigtigt for virksomheden?

• Hvad står virksomheden for?
• Hvad er vigtigt for kunderne?

• Hvad adskiller virksomheden fra konkurrenterne?
• Hvor vil virksomheden være om fem år?

Disse spørgsmål er altså med til, at vurdere, hvor virksomheden er lige nu. Førnævnte business 

scorecards, eksempelvis Brand Report Card kan være anvendelige hér. Mere om dette, senere. 
Det er essentielt, at denne markedsanalyse kan bruges til eksekvering af brandingstrategien, og at 

der derfor stilles spørgsmål, som omfatter hele virksomheden, og ikke blot marketingafdelingen. 
Dette ræsonnerer godt med specialets definition af strategisk markedsføring i kapitel 1.4 (K1.4, 

fremover), nemlig at det er en disciplin, der lægger fundamentet for virksomhedens strategi.

3.2.2.3 Brand Strategy 

For at kunne skabe en brandingstrategi, mener Kotler et al. (2006) at er det nødvendigt, at foretage 

en omhyggelig og kortfattet fortolkning af den foregående brandanalyse. Det er dermed også 
vigtigt, at determinere hvad der er muligt og hvad der er økonomiske midler til at udføre. Det er 

igen vigtigt, at topledelsen indtager førerpositionen på udførelsen af strategien. Jeg ser dette trin 
som virkeliggørelsen af de forudgående laboratorieanalyser eller ledelsens ønsker til fremtiden – 

derfor er det særligt vigtigt, at blive meget konkret i de følgende fortolkninger, så det sikres, at 
strategien kan implementeres.

Brand Strategy Model

Brandstrategien skal baseres på Brand 
Core, Brand Associations, Product & 

Values. Indholdet og betydningen af 
d isse , ændrer s ig over t id , og 

brandstrategien skal altså løbende 
opdateres af ledelsen. I modellen hér
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ses en eksemplificering af modellen for Mercedes Benz. Jeg vurderer, at 3C & VA, præsenteret i 
K3.2.2.1, som god at medtage som rettesnor i udviklingen af denne model. På trods af, at 

modellen hér eksemplificeres med et B2C-eksempel, vurderer jeg det brugbart for en B2B-
virksomhed at få overblik over Brand Core, Brand Associations, Product & Values, da klarhed over 

disse vil forstærke kommunikationen overfor et købscenter.

Virksomhedsbranding eller produktbranding?
Beslutningen om hvorvidt virksomheden bør brande sit produkt, eller sin virksomhed som 

paraplyorganisation for flere produkter, skal foretages i starten. Valget i B2B afhænger tit af, 
hvilken type produkt eller service, virksomheden sælger. I mine observationer har jeg hovedsaligt 

set, at der markedsføres ét produkt – virksomhedens kerneprodukt – hvorfor produktbranding 
oftere ses end virksomhedsbranding.  Det er en softwarevirksomheds natur, at have produktet i 

fokus – dette støttes også af Ojasalo et al. (2008) i et studie af små- og mellemstore 
softwarevirksomheder, hvor de observerede at produktbranding og virksomhedsbranding ofte var 

uadskillelige. Dette gør sig blandt andet gældende for Salesforce, HubSpot og Firmafon.

Positionering- og segmenteringsstrategi
For at sikre en klar segmenteringsstrategi, er det vigtigt at vælge et segment der er tiltrukket af 

brandets essens, at virksomheden forstår kunden samt at kunden befinder sig i det mest profitable 
segment. For at skabe en effektiv positioneringsstrategi, er det vigtigt at designe virksomhedens 

tilbud og image, så de indtager en klar og værdiladet position i kundens sind. Positioneringsstrategi 
antager kun én position, ændres ikke uden videre og kommunikerer klart til alle interessenter, 

internt og eksternt. Formålet er at skabe bæredygtige konkurrencefordele på lang sigt, og at 
trække på brandets styrker. Konsulentvirksomheden B2B International foreslår at der foretages en 

behovsbaseret segmentering , frem for en demografisk/firmografisk segmentering, da 20

sidstnævnte er nem at kopiere af konkurrenterne og derved ikke giver anledning til bæredygtige 

konkurrencemæssige fordele. Den behovsbaserede segmentering formår derimod at skelne 
mellem de forskellige købscentres behov, og øger derfor sandsynligheden for at ramme med et 

succesfuldt budskab.
Denne behovsbaserede segmentering vil være et vigtigt element modellen, da den bidrager 

med en dybere forståelse af de behov, som softwarevirksomheden opfylder for deres kunder – 
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hvilket er noget, der kan være vanskeligt for en softwarevirksomhed at få overblik over, da 
produktet typisk tilfredsstiller forskellige behov for forskellige kunder.21

Brand Mission, Value Proposition og Promise

Denne del af af kapitlet bidrager med en uddybelse af disse tre parametre, og ledelsens ønske om 
fremtiden. En Brand Mission er et vejledende princip der guider medarbejdere, kunder og alle 

interessenter. Det skal være et klart, ambitiøst men opnåeligt mål, der fungerer som en målestok 
for alle medarbejdere. Brand Value Proposition udgør en erklæring af det resultat, kunderne vil 

opnå ved at anvende brandets service eller produkter. Der findes mange varianter af formuleringen 
af denne definition, men jeg har valgt at omskrive formuleringen fra Kotler et al. (2006) en anelse 

således at den passer til en ambitiøs softwarevirksomhed. Definitionen kommer således af 
følgende spørgsmål: Hvilket resultat kan I levere, der er så værdifuldt for kunden, at dennes 

virksomhed ville ændre sig fundamentalt, såfremt I stoppede med at levere dette resultat? Brand 
Promise er dét løfte, virksomheden giver om den oplevelse folk vil få, hvis de laver forretning med 

virksomheden – web hosting virksomheden Rackspace lover “fanatical support”, FedEx lover 
“peace of mind”, og John Deer Company lovede i mere end 150 år “Nothing Runs like a Deere”, 

som resulterede i at alle medarbejdere forstod og arbejdede efter dette løfte.  Ifølge Kotler et al. 22

(2006) kan et letforståeligt og relevant Brand Promise bidrage til vækstmomentum for en 

virksomhed. Disse tre dele af brand building vurderes afgørende i modellen, da de bidrager til både 
en intern forståelse af brandet for medarbejderne, men også for kunderne.

Global eller lokalt tilpasset strategi?

Ifølge Kotler et al. (2006) er der fire forskellige strategier til branding på tværs af landegrænser; 
International Brand Strategy, Global Brand Strategy, Transnational Brand Strategy og 

Multidomestic Brand Strategy. Global Brand Strategy karakteriseres af et stærkt fokus på at 
udnytte omkostningsreducering fra standardisering og effekterne af eksponentielt stigende 

erfaringskurver fra en global tilgang. Virksomhederne der falder i denne kategori tilpasser ikke 
deres brandingkoncept til mulige nationale forskelle, og bruger samme navn, logo og slogan 

globalt, som Intel gjorde i de tidlige dage. Tilbuddet til markedet, brand positioneringen og 
kommunikation er også identisk globalt. 

 Egen tilvirkning 21
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Denne strategi vurderes at være den mest relevante af de fire for softwarevirksomheder, 
der ønsker at opnå status som kategorikonge globalt set, da denne strategi som den eneste ikke 

kræver voldsomme investeringer, da den ikke skal tilpasses de enkelte markeder.

3.2.2.4 Brand Building 

Der er flere forskellige modeller for måden at bygge et B2B-brand på. I det følgende vil relevante 

brand building modeller blive præsenteret.

Kevin Clancy Copernicus’ 5 Step Brand Building Process
Nedenstående brand building model anvendes bedst når et brand skal startes fra bunden, en ny 

virksomhed skal startes, når en virksomhed er et spin-off fra en større virksomhed eller når en 
virksomhed skal have ny identitet, hvilket gør den anvendelig for specialet. Nogle af elementerne i 

denne model vil fungere som uddybelse og et anderledes perspektiv på nogle tidligere nævnte 
parametre for brand building, og vil bidrage til en højere detaljegrad i specialets model.

1. Inspirational vision
En vision skal definere årsagen bag hvorfor virksomheden gør, som den gør, også kaldet the why. 

Ifølge Simon Sinek, kommunikerer de mest succesfulde virksomheder indefra-ud, altså 
begyndende med why, dernæst how og så what.23

Derudover handler dette trin om, at definere sin brand personality, altså at vække brandet 
til live, og gøre det “tilgængeligt” for omverden, både fysisk og psykisk. Derudover er det vigtigt at 

udarbejde en vision, der er strategisk funderet, for derved at skabe sympati og troværdighed. Til 
sidst kan brand character udarbejdes, som fortæller noget om kultur og værdisystemer på tværs 

af organisationen.
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2. Transformational Strategy
Hér skal der ske en bevægelse fra markedssegmentering til strategisk segmentering, for at nå 

målgruppen med en klart defineret value proposition, og for at udbygge et netværk der kan levere 
produktet til kunden. Markedsdrivende virksomheder er visionære, skaber nye markeder og 

definerer kategorier, frem for at fokusere på at opnå markedsandele i eksisterende markeder. Hér 
er det nærliggende at nævne en del af Al Ramadan & Dave Peterson’s (2016) tale til 

Entrepreneurial Thought Leaders, som afholdes foran et publikum løbende på Stanford University, 
som også distribueres som podcast og videoer, med titlen How to Be a Category King :24

“And that's what category designers do, they enlist you in a cause […] a point of view is often 

mistaken for messaging, or marketing, or even positioning […] it's more and it's bigger than that. 
[…] it establishes what you stand for, and what you stand against. It attracts the people you wanna 

attract into your business, into your ecosystem, into your category. And it repels the people you 
don't want to do business with. And the point of view is built around a framework.“

Ifølge de to talere, inkluderer dét, at opbygge et brand og blive kategorikonge dét at have en 

vision, der er så stærk, at den inkluderer målgruppen i en årsag. Jeg er igen enig i, at der skal 
ekstreme metoder til for at nå ekstreme mål – global dominans.

3. Model-Based Marketing Planning

Dette trin beskriver vigtigheden af, at flytte sig væk fra såkaldte traditionelle marketing 
planlægningsmodeller, og hen imod sofistikerede planlægningsmodeller som economic value 

added (EVA)-modellen eller SOSTAC-modellen . Dette skyldes et hurtigt ekspanderende marked 25

med mange introduktioner af nye produkter, hvorfor gamle marketing planlægningsmodeller hurtigt 

forældes. Især for softwarevirksomheder, hvor udviklingen går særligt stærkt, er dette relevant. Det 
anbefales, at udarbejde marketingplanen efter udviklingen af virksomhedens brand- og 

kategoridesign, for ikke at belaste virksomheden med for mange opgaver.

4. Obsessive implementation
Det er essentielt for den langtidsmæssige succes af brandet, ifølge Kevin Clancy Copernicus, at 

være 100 % konsistent med leveringen af oplevelsen af brandet over tid. Hver gang et brand 
blander budskaber eller ikke leverer på sit løfte, rykker man sig væk fra at opnå sine mål og 
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beviser ultimativt, at brandet ikke kan stoles på. Dette stemmer godt overens med 3C & VA 
modellen, samt beskrivelsen af processerne i K3.2.2.1.

5. Diagnostic metrics

For at kunne måle, er det nødvendigt at have diagnosticeringsparametre på plads for brandet. 
Disse skal koble forretnings- og brandstrategien, og skal være baseret på business intelligence 

metoder. De vil ultimativt illustrere, hvordan brandet kan håndtere bedre allokering af ressourcer. 
Efter de fem trin er gennemført, starter processen forfra. Denne del af modellen vurderes ikke   

umiddelbart direkte relevant i modelopbyggelsen i specialet, da denne ikke søger at beskrive den 
efterfølgende måling, men snarere fastholdelse af strategien. Mere om dette i analysekapitlet.

Gregory and Sellers (2002) four-step process to brand development

Denne model  blev skabt ud fra en analyse af de største farmaceutvirksomheder i USA. 26

Baggrunden var, at industrien ændrede sig drastisk, hvilket stillede krav til, at virksomhederne 

skulle sælge direkte til forbrugerne, for at overleve. Derfor er modellen, som med de fleste andre 
brand building modeller tilgængelige, skabt med udgangspunkt i B2C-branding. Den er opbygget af 

fire dele:

1) Informationsindsamling
• Indeholder opnåelse af forståelse af brandets situation og bidrager med nødvendig 

information for at kunne udvikle brandstrategien. Modellen mangler dybde og forklaring på, 
hvordan denne information skal indsamles, om det er kvantitativ eller kvalitativt.

2) Strategi
• Virksomheden skal hér definere brandets løfte, personlighed, egenskaber og budskab.  

Forfatterne mener, at disse parametre skal reflektere virksomhedens nuværende karakter, 
ikke den ønskede for fremtiden – dog med rum til udvikling. Denne udvikling er guidet af 

brandets vision, kerneformålet af brandet, og definitionen af fremtiden for brandet. Den er 
også støttet af brandets kerneværdier. Der skal opnås en samhørighed mellem visionen, 

kerneværdierne og positioneringen. Den sidstnævnte beskriver hvad brandet er, hvem det 
er til for og hvad det tilbyder, og “fysikken” af brandet fortæller om brandets ydeevne. 

Kerneværdierne fortæller noget om “personligheden” af brandet, og relaterer sig ofte til 
billedliggørelsen af den typiske bruger.

3) Kommunikation

 Gregory et al. (2002)26
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• Dette bringer strategien til live. Som tilføjelse til tidligere nævnte 3C & VA, nævner Gregory 
og Sellers hér, at det er essentielt at vide hvilke vidensstrukturer, brandet ønsker at skabe i 

kundernes sind, samt at facilitere innovation, differentiering og feedback fra kunderne med 
en platform. Forfatterne stresser dét at lave studier kontinuerligt, for at måle på brandets 

ydeevne, samt at foretage intern brand building i virksomheden.
4) Ledelse

• Denne del drejer sig om kontinuerligt at udvikle og vedligeholde brandet, og at sikre, at der 
er en positiv ROI på brandinvesteringen. Ledelsen skal sikre, at medarbejderne har de 

værdier, som man tilstræber brandet skal have, hvorfor det er vigtigt med konstant 
involvering og dialog omkring brandets identitet og de værdier, det besidder.

Med disse fire trin, er cyklussen fuldendt, og processen kan startes forfra med at analysere 

brandets nuværende situation. Som afsluttende fase vurderer jeg, at fastholdelse af 
brandingstrategien er vigtigere, end at starte forfra og analysere brandet situation igen – 

eksempelvis i en virksomhed som Firmafon, ville der ikke være ressourcer til at starte processen 
forfra, så snart den var gennemført, men i stedet ville der være fokus på at operationalisere og 

fastholde brandingstrategien.

3.2.2.5 Opsummering af  processen omkring B2B-brand building 

De belyste teorier har ydet et vigtigt bidrag til opbyggelsen af specialets model for B2B brand 

building. Disse teorier er tiltænkt B2B-virksomheder, og selvom at nogle af modellerne oprindeligt 
er skabt til B2C-virksomheder, vurderes de at give en pålidelig vejledning til opbyggelsen af et 

B2B-brand. 
Vejledningsmæssigt giver overblikket over den indledende planlægningsproces de hårdt 

pressede softwarevirksomheder en plan at holde sig til. Analysedelen sørger for, at 
softwarevirksomheden får et overblik over den nuværende situation i virksomheden. Strategidelen 

bidrager med nogle vigtige overvejelser til modellen om virksomhedens why, altså hvorfor 
virksomheden gør som den gør, og hvordan virksomheden skal gebærde sig i en global kontekst. 

Derudover, bidrager teorien med et ønske om fremtiden på virksomhedens brand. Teorierne 
omkring Brand building bidrager til en større og mere detaljerig forståelse af processen bag dét at 

opbygge et brand.
Disse teorier besvarer altså i høj grad arbejdsspørgsmålet om, hvad den nuværende 

tilgængelige teori siger om bedste praksis for branding, og de kan anvendes til at vurdere, hvordan 
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branding komplimenterer eller modarbejder kategoriteori. De væsentlige mangler i teorierne er, at 
de ikke tager udgangspunkt i små- og mellemstore softwarevirksomheder.

Disse mangler vil adresseres i de følgende kapitler.

3.2.3 B2B-branding af  softwarevirksomheder 

Teorien omkring branding af små- og mellemstore softwarevirksomheder er meget begrænset, og i 

2005 kunne Krake (2005, s. 229) konkludere, at der praktisk set intet var blevet publiceret. Det 
samme kunne Wong og Merrilees (2005) konkludere. Der findes dog to relevante videnskabelige 

undersøgelser for specialet, som vil nu blive præsenteret i K3.2.3.1 og K3.2.3.2.

3.2.3.1 Præsentation af  videnskabelig undersøgelse (2008) 

I 2008 publicerede Ojasalo, Nätti & Olkkonen en undersøgelse af branding af små- og mellemstore 

softwarevirksomheder baseret på et større empirisk casestudie ved navn Brand building in 
software SMEs. Studiet var det første af dets slags, og er yderst relevant for besvarelsen af 

problemformuleringen. Disse fund er også blevet anvendt i udformningen af interviewguiden, da de 
skaber en forståelse for CMO’ens hverdag i Firmafon.

Særlige karakteristika hos små- og mellemstore virksomheder der opbygger brands

Studiet indhentede data fra 37 softwarevirksomheder, og det følgende data stammer fra analyse af 
de 20 af virksomheder. Forskerne kunne identificere fem forskellige grupperinger af karakteristika 

for disse virksomheder i relation til brand building. De særlige karakteristika, der har relevans for 
specialet, vil nu blive præsenteret under hver deres gruppering:

Målsætninger og opfattet udbytte ved brand building

• Brand building har en mindre systematisk lille rolle i den overordnede produktudvikling
• Målsætningerne er uambitiøse og ikke håndgribelige

• Information brugt til brand building kommer fra konkurrenterne i stedet for kunderne
• Det opfattede udbytte af brand building relaterer sig til at få nye kunder, og i mindre grad til at 

forstærke eksisterende forhold med partnere
Ressourcer til brand building

• Brand building opfattes mindre vigtig end teknologiudvikling
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• Ressourcer hertil er begrænsede
• Brand building opfattes som en aktivitet på stor skala der kræver massive investeringer

Samarbejde internt og eksternt om brand building
Eksternt

• Forhold med samarbejdsvillige forhandlere har vigtig rolle i brand building
• Samarbejde eller co-branding med større, troværdige og kendte firmaer omkring stadiet for 

produktlancering styrker brandet og dets troværdighed
Internt

• Beslutningstagen ift. branding foretages ofte af et par ledere; personalet er ikke involveret
• Der er mangel på engagement og stor modstand mod forandring fra personalet, hvilket er en 

betydningsfuld udfordring for brand building
• At få teknologiorienteret R&D personale og marketing- og ledelses orienteret personale til at 

samarbejde er en enorm udfordring for brand building
• Det er udfordrende at få personalet til at opretholde en konsekvent linje i kommunikationen 

Midler og kommunikation til brand building
• Virksomhedsnavnet er ofte produktlinjens “familienavn”, og de individuelle produkter er 

navngivet ved at kombinere det med en produktspecifik udvidelse
• Hvis kundens beslutningstagere er meget teknologorienterede, ønsker de kommunikation med 

fokus på egenskaber
• Brand building aktiviteter sker ofte i slutningen af produktudviklingen, eller efter lancering. Der 

går ofte lang tid mellem produktudvikling og brand building aktiviteterne
• Tidspres i softwareudviklingprocessen udfordrer synkroniseringen af softwareudvikling og 

brand building processen, og brand building processen bliver nemt et sekundært anliggende

Flere af ovenstående karakteristika går igen i mine observationer hos Firmafon. Især har det kunne 
observeres, at branding har en mindre rolle relateret til produktudvikling, samt at ressourcerne 

hertil er meget sparsomme, og således øjensynligt ikke-eksisterende i hele 2016.  I dialog med 27

CMO og CEO har jeg nævnt muligheden for brand building på mindre skala, fx ved afholdelse af 

arrangementer, webinarer eller presseomtale – og selvom disse ting er afprøvet, og ledelsen godt 
kan se logikken heraf, er disse brand building aktiviteter på mindre skala ikke en fast del af 

virksomhedens rutine, men er mere foregået ad-hoc.

 Egne observationer27
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Undersøgelsens anbefalinger til små- og mellemstore softwarevirksomheder
Ovenstående observationer blev til konkrete anbefalinger som nu vil blive præsenteret:

• Foretag en bevidst beslutning om hvorvidt I skal bygge et brand eller ej. Foretag denne 
beslutning før I udvikler produktet. Succesfuld branding kan blive begrænset eller elimineret 

hvis den tekniske udvikling allerede er foregået.
• Brand building er ikke kun for store virksomheder med professionelle brandingpersonale. 

SMV’ere eller startups i softwareindustrien kan med begrænsede ressourcer lave seminarer 
om aktuelle problemstillinger (måske med en troværdig partner), bygge presserelationer, bruge 

referencer og online kommunikation.
• For at sætte fart på og forstærke brand building kan det være klogt at samarbejde med andre 

virksomheder. Partneres omdømme kan være en løftestang og give troværdighed. Lav en 
evaluering af for og imod af co-branding.

• Den øverste ledelse (eller iværksætteren selv) skal være involveret i brandingbeslutninger, og 
medarbejderne ligeledes. Det er vigtigt at involvere både teknisk- og markedsføringsorienteret 

personale, da disses samarbejde er vigtig for succesfuld branding.
• Husk at købere ofte taler om rationelle aspekter, men også påvirkes af de emotionelle. Sørg for 

at indarbejde en kombination af værdifulde og attraktive egenskaber i et tiltalende brand og 
sørg for at integrere dette med den tekniske udvikling af produktet.

Disse konkrete anbefalinger vil blive anvendt til besvarelsen af problemformuleringen og 

modelopbyggelsen, såfremt de i analysekapitlet vurderes relevante i en større helhed.

3.2.3.2 Præsentation af  videnskabelig undersøgelse (2015) 

Ruzzier, M. K., Ruzzier, M. (2015) udarbejdede et videnskabeligt studie de kaldte Startup Branding 

Funnel. Det bestod af dybdegående interviews med 45 respondenter, hvoraf 34 var start-up 
virksomheder. Disse virksomheder havde enten modtaget massiv investering fra venture capitalists 

– professionelle investorer – fik finansiering fra crowdfunding platforme, eller optaget på de bedste 
acceleratorprogrammer såsom Y Combinator, hvor de fik omfattende træning, vejledning og 

finansiering. De resterende 11 var interessenter fra start-up økosystemet i USA.
Jeg er opmærksom på, at studiet bygger på de to forfatteres fortolkning af en række 

interviews, og kan derfor bære præg af en stærk undersøgerbias. Studiet er dog interessant fordi 
det trækker på anvendt viden fra succesfulde start-ups. Forfatterne foreslår et rammeværk 

bestående af følgende byggesten:
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0. Creating a vision
Uden at underbygge dette yderligere nævner forfatterne dette som første skridt. Jeg antager, at 

dette er noget, mange af de succesfulde start-ups er begyndt med.

1. Considering the context (industry, competitors, customers, myself)
Modellen beskriver dernæst vigtigheden af, at identificere og forstå sin målgruppen, og begynder 

at indhente fakta omkring de ressourcer der skal til fra mennesker og finansielle midler.

2. Developing a minimum viable brand (story, visual elements)  
Et minimum viable brand er det mindst gangbare brand, en virksomhed kan udarbejde.  Ideen er at 

finde den bedste kombination af passender elementer til at forme en unik historie som kan blive 
præsenteret med visuelle elementer (navn, slogan, logo, domæner).

3. Securing implementation (internal branding, communication, channels)

I løbet af undersøgelses- og udviklingsfasen inviteres potentielle kunder til at validere idéen om  
brandudvikl ingen, og det undersøges om det er den valgte målgruppe forstår 

brandkommunikationen, og om den ræsonnerer med denne. Idéen omkring brand’et spredes 
internt i virksomheden.

4. Evaluating and validating strategy (brand equity)

Kommunikationsstrategien kan valideres ved hjælp af tilbagemeldinger fra kunderne. Der er 
udviklet måleparametre, som der kan evalueres på.

Denne proces er et såkaldt loop, som skal gentages løbende for at sikre, at virksomedens 
branding er dynamisk og kan agere i et marked, der konstant ændrer sig. Modellen adresserer ikke 

hvordan brandingstrategien fastholdes, hvilket jeg vurderer som essentielt for succes. I denne 
model involveres kunderne i langt højere grad i undersøgelses- og udviklingsfasen, end i de andre 

belyste teorier. Jeg vurderer som sagt, at studiets teoretiske fundament som værende mangelfuldt 
grundet dets undersøgelsesdesign, hvorfor vægten af anbefaling om inddragelse af kunderne 

vurderes herefter.

3.2.3.3 Opsummering af  B2B-branding af  softwarevirksomheder 

De to præsenterede teorier yder et væsentligt bidrag til opbyggelsen af specialets model, da de 

belyser de særlige forhold vedrørende brand building for softwarevirksomheder, samt det interne 
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forhold og holdning i disse organisationer til branding – denne information bliver afgørende for 
anbefalingerne i modellen, og tillader at disse kan blive yderst specifikke.

3.2.3.3 Følelser i B2B-brand building? 

Der er forskellige holdninger til, hvorvidt et B2B-brand bør fokusere på, at påvirke følelserne hos 
modtageren. Kuhn, Alpert, og Pope (2008) reviderede Keller (2003)’s brand equity model, CBBE, 

og konkluderede blandt andet, at følelser er mindre vigtige i B2B. Jeg anskuer det vigtigt at få 
afgjort, hvilken rolle følelser har i B2B-brand building. Beslutningstagere i købscentre er 

mennesker, der bliver påvirket af følelser – jeg tror ikke på, at mennesket bliver følelsesforladt når 
det kommer til de professionelle beslutninger. Kort fortalt viser videnskabelige studier at B2B-

beslutningstagere er nød til at anvende forskellige genveje og heuristiske beslutningsmetoder, når 
deres grænse for behandling af informationer overgås – dette beskrives yderligere i kapitel K3.4 

om købsbeslutningsprocesser. Vigtigheden af følelser i B2B støttes også op af et studie foretaget 
af CEB og Google fra 2013 kaldet From Promotion to Emotion: Connecting B2B Customers to 

Brands.  På baggrund af en spørgeundersøgelse af 3.000 B2B-indkøbere på tværs af 36 brands, 28

samt interview med 50 B2B-marketingvirksomheder kunne det konkluderes, at kunderne 

foretrækker brands der udviser personlig værdi igennem følelsesmæssige aspekter. Endvidere 
støttes dette af Xabier Ormazabal, som er head of UK marketing hos Salesforce:

"We see a need for the rational and emotional. You are communicating key core values about what 

you do and you can cut through the noise in that way, but it has to inspire people to transform or do 
something different in the way they run their business,"29

Det lader til, at følelser bør være en essentiel del virksomhedens brand, og disse betragtninger 

bidrager med en vigtig detaljeringsgrad om følelser til udarbejdelse af softwarevirksomhedens 
brand til modellen. Dette uddybes yderligere i K3.4.

 think with Google (https://goo.gl/2vOf0x) 28

 Marketing Week (https://goo.gl/kCTDlf)29
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3.3 Kategoriteori 

3.3.1 Introduktion til kategoriteori 

Dette kapitel vil omfatte kategoridesign og dét at blive kategorikonge, kaldet kategoriteori. 

Teorien på området vil primært stamme fra bogen Play Bigger - How Pirates, Dreamers, and 
Innovators Create and Dominate Markets. Forfatternes præmis for at udvikle dette teorifelt er de 

små odds for at opnå succes som virksomhed i en globaliseret, hektisk verden med utroligt 
veludviklede netværk, hvor forbrugernes valg nærmest er uendelige. Kategoridesign er ifølge 

forfatterne en systematisk tilgang til at øge en virksomheds odds for at opnå international 
dominans, designe en kategori og blive dens konge.

Jeg mener, at denne teori bygger på en relevant præmis qua de markedsforhold 
virksomheder oplever i dag – især softwarevirksomheder. Det er hér kategoriteori som strategisk 

markedsføringsteoretisk værktøj bliver relevant for specialet — teorien tager over hvor tilgængelig 
B2B-brandingteori slipper, nemlig i krydsfeltet mellem synet på vigtigheden af at være nummer ét 

globalt – kategoriteori siger nemlig, at en softwarevirksomhed er nød til at være nummer ét, ellers 
overlever den ikke, hvilket stemmer godt overens med de indledningsvise betragtninger i specialet. 

Tilgængelig B2B-brandingteori siger derimod blot, at det førende brand opnår fordele, men taler 
ikke om essensen af at være globalt dominerende.

Teorien bidrager ydermere med perspektivet kategoridesign, hvilket B2B-branding mangler. 
Fælles for brandingteori og kategoriteori er dog, at de anbefaler en visionær tilgang og det 

anbefales at stræbe efter en unik position i markedet samt være førende indenfor sit område. 
Teorierne foreslår altså løsninger til at opnå samme resultat – en lederposition – blot med to 

forskellige metoder. For at finde ud af, hvordan de to teoriområder adskiller sig fra hinanden, 
hvordan de komplimenterer hinanden, og hvilke elementer der kan indgå i en model for specialets 

problemformulering, vil teorien omkring kategoridesign nu blive gennemgået. Fremover vil 
Ramadan, A., Peterson, D., Lochhead, C. & Maney, K. omtales som Ramadan et al.

3.3.2 Introduktion til kategoridesign 

I det følgende vil kategoridesign ifølge Ramadan at al. (2016) blive beskrevet:
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The Magic Triangle
Kategoridesign består af designet af et produkt, en 

virksomhed og en kategori, alt sammen skabt 
synkront på nogenlunde på samme tid: 

• Kategoridesign er den opmærksomme skabelse og 

udvikling af en ny markedskategori, designet 
således at kategorien tiltrækker kunder, som 

dernæst vil gøre virksomheden til kategoriens 
konge. Det handler om, at vinde offentlighedens 

accept på, at forlade de gamle måder at se 
problemet og løsningen på, og omfavne den nye 

måde.

• Produktdesign er en målbevidst proces af at bygge  

et produkt og en oplevelse der løser dét problem, markedet har behov for at få løst. Dette bliver 
traditionelt set kaldet product/market fit, med andre ord et fremragende match mellem produkt og 

kategori.

• Virksomhedsdesign er skabelsen af en forretningsmodel og en organisation med en kultur og en 

holdning som matcher kategorien. Målet er, at skabe et fremragende såkaldt virksomhed/kategori 
fit. At skabe et produkt/virksomhed/kategori fit, betegner blot at tingene skal passe sammen. 

Et eksempel på godt kategoridesign B2B-teknologiindustrien i nyere tid, var IBM’s lancering af 

System/360 lanceret i 1964, mere end halvtreds år efter virksomhedens stiftelse, hvilket skabte et 
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nyt behov for integrerede computersystemer hos virksomheder, som IBM selv definerede og gjorde 
sig til kategorikonge over.30

3.3.3 En model til opdagelse og design af  en kategori 

Ramadan et al. (2016) foreslår følgende model for opdagelse og design af en kategori. Teorifeltet 
vurderes overordnet at tilhøre den strategiske markedsføringsdisciplin på linje med branding, både 

internt i virksomheden og eksternt.

Trin 1: Start med hvem
Der skal vælges en person, der kan lede kategoridesignet. Følelser, politik og produktegenskaber 

skal lægges væk, og virksomheden skal ses på med friske øjne. Teammedlemmerne skal vælges 
ud fra deres egenskaber og deres personlighed granskes, for at finde den mest passende 

kandidat. Som regel er det smart ikke at vælge CEO eller grundlæggerne til at foretage dette 
arbejde, da det kan være svært for dem, at tilgå opgaven upolitisk og med friske øjne.

Trin 2: Find fakta

Når den rette kandidat er valgt, skal denne person interviewe alle seniorledere i virksomheden og 
bestyrelsesmedlemmer og eksterne rådgivere. Der skal findes analyserapporter på branchen og 

det skal undersøges hvordan medierne dækker området. Det anbefales ikke at lave fokusgrupper 
med kunder, da designet af en ny kategori ikke kan funderes med nutidens viden – kunderne ved 

endnu ikke, at de har et problem de vil efterspørge løsningen til, før de bliver præsenteret for 
problemet. Denne anbefaling er ret interessant, og de forskellige teorier har forskellige bud på, om 

kunderne bør inkluderes i brandudviklingen eller ej. Jeg er enig i ovenstående betragtning, at det 
er virksomheden eller brandets egen opgave, at vide hvad kunderne vil have, før de selv ved det, 

og at kunderne ikke selv ved hvad de vil have. Steve Jobs udtalte i et interview til magasinet 
Business Week i 1998 til spørgsmålet “Did you do consumer research on the iMac when you were 

developing it?”:

“No. We have a lot of customers, and we have a lot of research into our installed base. We also 
watch industry trends pretty carefully. But in the end, for something this complicated, it's really hard 

to design products by focus groups. A lot of times, people don't know what they want until you 

 Ramadan et al. (2016) lokation 829 af 4549 (Kindle)30
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show it to them. That's why a lot of people at Apple get paid a lot of money, because they're 
supposed to be on top of these things.”31

Dette giver mening, især når en softwarevirksomheds primære opgave er, at definere en ny, og 

anderledes kategori. Derfor vil det være umuligt for kunderne at vide hvad de vil have, når de ikke 
engang ved, at de har har et problem der skal løses. Dog mener jeg, at man kan udvinde værdifuld 

viden af at undersøge kundernes behov – dog med opmærksomhed på, at det ikke bliver en 
ukritisk søgen på, at opfylde alle kundernes behov. Ramadan et al. (2016) foreslår at undersøge 

forskellige områder, for at kortlægge virksomhedens kategori. Disse findes i bilag 2.

Trin 3: Workshop
Dette trin omfatter en workshop med CEO og lederstaben i virksomheden. Workshoppen skal 

delvist være et uddannelsesforløb og delvist engagerende diskussion og debat. Den uddannende 
del bestemmer konteksten, og bør blive præsenteret til hele gruppen. Alle skal forstå 

kategoriteorien, og landskabet omkring virksomheden. Den anden halvdel skal bestå af en livlig 
debat af følgende emner; Hvem er kunderne? Hvilket problem har kunderne som de ikke ved de 

har, eller ikke kan løse? Hvad er fra/til rejsen for kunderne? Hvad er det nye ved kategorien/
løsningen?

Trin 4: Navngivning af kategorien

Navngivningen er en essentiel del af processen. Ordvalget, der kommer til at omgive kategorien, 
og selve navnet på kategorien, bliver det sande nord for virksomheden, altså det altoverskyggende 

mål. I B2B-sammengænge bør navnet af kategorien tale direkte til forretningsfunktionen hos 
kunderne hvor problemet lever. Ideelt set skal navnet blive så vigtigt for målgruppen, at det 

kommer ind og stå som en fast postering i kundernes budgetter, og det skal beskrive dét 
problem, der bliver løst. Navnet bør ikke være længere end to til tre ord. Vigtigheden af navnet 

giver genlyd til de førnævnte teorier om branding, og ovenstående krav til navnet giver genlyd til 
førnævnte studie af Google, der beskrev vigtigheden af følelser – et brandnavn – og eller 

kategorinavn skal altså opfylde flere krav.
En virksomhed ved navn Origami har udviklet et horizontal play SaaS-softwareprodukt der 

hjælper virksomheder med at optimere deres marketing. I stedet for navnet Marketing Channel 
Measurement and Analytics valgte de Marketing Signal Measurement, som tydeliggjorde det nye 

 allaboutstevejobs.com (https://goo.gl/J1muIy) 31
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og anderledes kunderne skulle forholde sig til, samt beskrev problemet der blev løst, med fokus på 
udtrykket marketingsignaler.32

Trin 5: Skab et kategoridesigndokument

Al information og resultat af diskussionerne, sammenfattes i et kategoridesigndokument. Indholdet 
af dette findes i bilag 3. Til præsentationsmødet med ledelsen anbefales det, at en facilitator 

noterer alt fra det sagte ord til kropssprog, og det anbefales at være særligt opmærksom på Zed’s 
– personer som er fast besluttet på at afspore hele processen (modstandere, fremover).

Formålet med at indpakke det hele pænt og præsentere kategoridesigndokumentet er, at 
tilrette og forbedre dokumentet, slå dets autoritet fast og få ledelsen helt med ombord på projektet. 

Dernæst bør dokumentet præsenteres for investorer og bestyrelsen, med støtte fra CEO som nu 
officielt leder projektet.

3.3.4 Indsigten om kategorien og tre afgørende spørgsmål 

En indsigt omkring en ny kategori kan enten komme som en markedsindsigt (hvad er behovet i 
markedet og hvordan tilfredsstilles den teknologisk?), eller en teknologiindsigt (hvad kan denne 

teknologi tilfredsstille af behov i markedet?). For at finde ud af, om virksomheden har fået en 
indsigt der identificerer et reelt problem, hvilken kategori virksomheden spiller i og hvor stort 

potentialet er, anbefaler forfatterne at stille følgende tre spørgsmål:

1) Kan det på enkel vis forklares, hvilket problem der forsøges løst?
2) Såfremt virksomheden bliver løsningen på problemet, hvilken kategori er virksomheden da I?

3) Hvis virksomheden vinder 85 % af kategoriens markedskapital, hvad er størrelsen på 
kategoriens potentiale da?

På samme måde som 3C & VA kan fungere som rettesnor for, om virksomheden er i gang med at 

udvikle god branding, kan ovenstående tre spørgsmål fungere som rettesnor for, om virksomheden 
er i gang med at udvikle godt kategoridesign.

 Ramadan et al. (2016) lokation 1481 af 4549 (Kindle)32
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3.3.5 Introduktion til synspunktet 

Der skal nu skabes et Point of View (synspunkt, fremover). Dette synspunkt vil udgøre de 

vejledende principper i virksomhedens strategi, og informerer (kommer før) virksomhedens 
brandingstrategi, ifølge Ramadan et al. (2016).

Kategoridesignet bør inkludere en fortælling af en historie, da dette ifølge forfatterne har en 
længerevarende effekt hos mennesker end fakta. Historien skal fortælle omverdenen, at 

virksomheden har en mission, og ikke blot missionerer for at tjene penge. Synspunktet skaber en 
ramme om problemet, som kategorien identificerer, og lægger samtidig op til, at virksomheden er 

løsningen på problemet. Eksempler på virksomheder med synspunkter er Whole Foods 
(Responsibly Grown), Southwest Airlines (LUV for customers) og Apple (Think different) – 

eksempler på virksomheder i samme kategorier uden er Safeway, United Airlines og Microsoft. I 
bilag 4 findes karakteristika ved gode synspunkter af Ramadan et al. (2016).

Softwarevirksomheden Salesforce havde et godt synspunkt, hvilket Ramadan et al. (2016) 
mente var medvirkende til, at de blev kategorikonger. Direktøren Marc Benioff artikulerede, at 

Salesforce betød “afslutningen på software”, og var kundernes “redning” fra deres angivelige 
mareridt over dårligt software. Synspunktet var anderledes og provokerende, og udfordrede det 

etablerede. Derudover blev der skabt et dybere synspunkt på hvordan Salesforce var anderledes, 
og virksomheden udmeldte at de ville donere 1 procent af egenkapitalen til velgørenhed og derved 

være fortaler for en ny form for CSR. Jeg vurderer også, at en dansk softwarevirksomheds 
synspunkt skal udfordre og være anderledes – det er nødt til at skille sig ud i det ekstremt støjede 

marked af konkurrenter i softwaremarkedet. Derudover mener jeg, at CSR-delen af synspunktet er 
mere essentielt, end Ramadan et. al (2016) udtrykker. En analyse lavet af Harvard Business 

School af to porteføljer af virksomheder, viste at porteføljen med et CSR-mål tilknyttet, i 
gennemsnit havde haft større vækst i deres aktieværdi igennem et årti, , og en undersøgelse 33

viser, at mere end 9 ud af 10 i millenniumgenerationen ville skifte til et brand der har CSR 
tilknyttet.34

Endvidere har Michael R. Drew og Roy H. Williams (2012) påvist, at den offentlige 
konsensus i den vestlige verden svinger hvert 40. år. Alt fra politik, manerer, humor, seksualitet, 

rigdom, definitioner af succes er periodisk genforhandlet baseret på de nye værdier som 
samfundet vælger at bedømme hvad der er acceptabelt, og hvad der ikke er. I øjeblikket et vi i en 

såkaldt we-cycle, med værdier baseret på fællesskab og socialt ansvar.

 TED Talk Audrey Choi (https://goo.gl/9sWwai)33

 Cone Communications ((https://goo.gl/QtGXHa))34
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Softwarevirksomheden bør derfor definere et synspunkt med et stærkt CSR-mål tilknyttet, 
og jeg mener, at dette er en vigtig del af brandingen. Zendesk har eksempelvis deres Zendesk 

Neighbor Foundation , hvor de fokuserer på fornyelse af nabolag, adresserer fattigdom, 35

hjemløshed og sundhedspleje, uddannelse, ligestilling osv.

Timing er afgørende for et succesfuldt synspunkt

Synspunktet skal tage højde for teknologiens stadie og samfundets mindset. Et godt eksempel 
herpå er Netflix , som blev grundlagt i 1997, og dengang havde en vision om at levere streaming 36

over internettet. Der blev ikke gjort forsøg på dette før 2007, da markedet og teknologien ifølge 
Netflix først var klar hér. Fra 1997 og op til det nye synspunkt og lanceringen af streaming, var 

Netflix i stedet et website hvor man kunne bestille DVD’er med posten, som på daværende 
tidspunkt vandt markedsandele over Blockbuster, med deres nye koncept og kategori. Da 

markedet og teknologien var klar, lancerede Netflix streaming på internettet og blev kategorikonge, 
men ikke før.

3.3.6 En model til at opdage og designe et synspunkt 

Ramadan et al. (2016) præsenterer en model til at opdage og designe et synspunkt, som er en 
afgørende del af kategoridesign, hvorfor den præsenteres hér.

Trin 1: Hvem?

Personen der udvikler synspunktet bør være en person der ikke er en del af den daglige operation 
i virksomheden, men én som har den fulde tillid fra CEO og ledelsen. Det bør være den samme 

person der udvikler synspunktet, der også designer kategorien. Dette giver god mening for mig, da 
personen ikke skal kunne risikere at blive begrænset af dagligdagens problemer og 

begrænsninger, men skal kunne tænke frit og stort.

Trin 2: Find fakta
For at skabe et synspunkt, skal spørgmsål om strategi og kultur besvares. Spørgsmålene, der skal 

besvares af grundlæggerne og nøglepersoner i ledelsen, findes i bilag x.

 Zendesk (https://goo.gl/4afXRM) 35

 Ramadan et al. (2016)36
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Trin 3: Bliv enige om det problem der skal løses
Det er vigtigt at kunne udtrykke problemet der løses krystalklart, før løsningen kan beskrives. Den 

virksomhed, der formulerer problemet bedst, har størst sandsynlighed for at vinde kategorien. 
Kategoriens problem skal formuleres på en måde, således at den påvirker folks følelser.

Trin 4: Skab historien

Synspunktet skal med begrænsede, provokerende og magtfulde ord, udlægge problemet, og 
konsekvenserne heraf, beskrive en vision for kategorien, skitsere en plan for hvordan kategorien 

skal bygges og male et billede for potentielle kunder. Jo større det opfattede problem er, jo mere 
tid, opmærksomhed og penge vil folk bruge på at løse det. I slutningen af synspunktet, bør 

virksomhedens specifikke løsning blive beskrevet i en bred og visionær forstand. Et synspunkt skal 
på ingen måde beskrive produktegenskaber. Det skal holdes simpelt, der skal bruges talesprog, og 

ikke forretningsjargon. Igen støtter tidligere teori op omkring brugen af følelser.
Efterfølgende anbefales det at skrive synspunktet ned som et kort dokument eller i en serie 

af slides, som skal kunne præsenteres på maksimum 10 minutter til ledelsen – og hvor der skal 
noteres feedback. Dokumentet revideres, og præsenteres, indtil ledelsen køber fuldstændigt ind på 

synspunktet. Der skal kun være ét synspunktsdokument for hele virksomheden, og det skal altså 
ikke tilpasses de enkelte afdelinger.

Trin 5: Distribuer, evangelisér og mobilisér

Synspunktet skal ud og leve i virksomheden. Medarbejderne skal trænes på orienteringsmøder, og 
de skal certificeres. At kunne artikulere synspunktet og leve efter det, skal være en betingelse for 

at kunne blive ansat. En effektiv metode til at træne synspunktet er, at få alle nye medarbejdere til 
at stå foran hele virksomheden og gentage synspunktet, med muligheden for at gøre det til en 

konkurrence for de bedste præsentationer. Det kan være effektivt at invitere folk til at skabe 
videoer og præsentationer på, hvorfor synspunktet er vigtigt. De medarbejdere, der passer til 

virksomhedens nye synspunkt vil være glade, og modstanderne vil flygte. Jeg er enig i denne 
ekstreme tilgang til distribueringen af synspunktet, og inkluderingen af alle medarbejdere. Dette 

støttes også op af tidligere nævnte teorier omkring involvering af medarbejderne i brandingen.

3.3.7 Introduktion til mobilisering af  virksomheden 

Et kategoridesign og synspunkt er værdiløst uden implementering. Derfor vil denne del nu blive 

introduceret, med udgangspunkt i Ramadan et al. (2016).
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Tyngdekraften
CEO og grundlæggeren har i mange tilfælde haft den indledende aha-oplevelse, og har skabt 

virksomhedes sande nord, altså den altoverskyggende vision. Ofte sker det så, at CEO bliver ramt 
af den såkaldte tyngdekraft.

Så snart produktet begynder at få medfart og der kommer kunder til, bliver CEO ifølge 
Ramadan et al. (2016) normalt trukket ind i at arbejde på en række andre opgaver, såsom 

lovmæssige forhold, salg, ansættelser, kontorfaciliteter osv. Forskellige afdelingers ledere 
begynder at dreje produktagendaen i deres retning for at opfylde deres kortsigtede mål, og CEO 

mister kontakt med produktets og virksomhedens sande nord. Forfatterne kalder dette 
tyngdekraften. Et eksempel er, at kunderne begynder at give feedback på produktet, ønsker og 

forslag til forbedringer, og salgschefen vil forsøge at overtale CEO til at udvikle disse 
produktegenskaber. Problemet er, at disse produktegenskaber er bedre, men ikke anderledes. 

Faren her er, at virksomheden begynder at styre væk fra deres oprindelige vision, og at 
ledelsen begynder at arbejde i virksomheden, frem for på virksomheden. Ifølge forfatterne kan 

CEO modstå tyngdekraften ved at udarbejde et synspunkt og implementere kategoridesign. Min 
egen erfaring fra presset på CEO hos Firmafon passer nøjagtigt på denne beskrivelse. Jeg 

vurderer derfor, at tyngdekraften er en vigtig del at tage højde for i udarbejdelse af specialets 
model.

Implementering af kategoridesign

For at implementere kategoridesign skal der eksekveres et såkaldt lightning strike (lynnedslag, 
fremover). Det anbefales, at teamet bag kategoridesignet sætter sig sammen med ledelsen og 

planlægger lynnedslaget tre til seks måneder fra, at det nye synspunkt er udarbejdet. Et lynnedslag 
skal forårsage den førnævnte kategorieksplosion, få opmærksomheden fra kunderne, investorer, 

analytikere og medier, og sende et klart signal til konkurrenterne. Lynnedslaget er alle 
virksomhedens ressourcer samlet i ét kraftfuldt slag. Ifølge kategoriteori er dette i skarp kontrast til 

såkaldt traditionel peanut butter marketing, hvor markedsføring og PR spredes på tværs af 
markedet over en længere periode, og hvor man håber det sætter sig fast. Ramadan et al. (2016) 

mener ikke, at denne form for markedsføring kan bryde igennem det i dag kakofoniske 
mediebillede og støjen af nye virksomheder, der konstant søger opmærksomhed. Man mindes 

Steve Jobs famøse udtalelse:

“We’re here to put a dent in the universe. Otherwise why else even be here?” 37

 Goodreads (https://goo.gl/U6mv4h) 37

�  af �41 100

http://www.goodreads.com/quotes/950437-we-re-here-to-put-a-dent-in-the-universe-otherwise


Air Wars vs. Ground Wars
Overordnet set er der to typer markedsføring ifølge Ramadan et al. (2016). Air Wars er de 

kampagner, der har til formål at rykke på potentielle kunders holdning, så de overvejer at købe 
produkter eller services af virksomheden. Ground Wars er de kampagner, der skaffer nye leads, 

inkluderer salgskald og indgåelsen af nye aftaler. Forfatterne mener, at kategorikonger er nød til at 
foretage begge former, og nævner at lynnedslaget starter air wars kampagnen med et brag. 

Hos Firmafon har langt størstedelen af markedsføringen været fokuseret på salg og de 
såkaldte ground wars. Virksomheden forsøgte i 2015 at udvide til England, og måtte trække sig 

tilbage igen. Der var én mødebooker og én sælger til at varetage hele processen. Anlægger man 
en krigsanalogi på dette eksempel har Firmafon i princippet forsøgt at invadere hele England med 

to fodsoldater – og pludselig giver det mening, hvorfor virksomheden måtte trække sig igen.

3.3.7 En model til at mobilisere virksomheden 

Som tidligere nævnt, kan tyngdekraften være en brutal kraft, der kan ødelægge virksomhedens 

rejse mod lynnedslaget, og global dominans. For at modvirke denne kraft, er en effektivt 
eksekveret mobilisering af virksomheden nødvendig. Hertil er udviklet en guide af Ramadan et al. 

(2016), som vurderes relevant for modelopbyggelsen i specialet – se bilag 5 for detaljer. Det 
vigtigste at notere sig er, at lynnedslaget ikke er et marketingarrangement, men et 

virksomhedsarrangement, og alle medarbejdere skal være involveret og forstå synspunktet og 
deres involvering i det.

3.3.8 Opsummering af  kategoriteori 

Kategoriteori har et afgørende bidrag til specialets model. Først og fremmest belyser den 
vigtigheden af, at være nummer ét globalt set, hvilket er i tråd med specialets vurdering af nutidens 

virkelighed for softwarevirksomheder. Dernæst præsenterer teorien en meget udførlig og pålidelig 
vejledning af hvordan, en virksomhed opdager og designer en kategori, et synspunkt samt hvordan 

det hele eksekveres. Dette er absolut afgørende for detaljeringsgraden af specialets model. 
Teorien tager udgangspunkt i både B2C-og B2B-virksomheder, men bygger især på historier fra 

små- og mellemstore virksomheder. Dog har teorien et tydeligt amerikansk præg, og som nævnt i 
indledningen af specialet, er der stor forskel på forholdende hos disse virksomheder, og dem hos 

danske. Dette vil blive inkluderet i overvejelserne i modelopbyggelsen. Til sidst bidrager 
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teoriområdet til besvarelsen af flere af arbejdsspørgsmålene omkring kategoriteori. Dette vil blive 
belyst yderligere i analysekapitlet.

3.4 B2B-købsbeslutningsprocessen 

For at forstå, hvordan en softwarevirksomhed skal opbygge sit brand og sin kategori, er den nød til 
at forstå hvad køberne tænker, og hvordan udviklingen på området har været. Dette teorifelt vil  

derfor skabe et væsentligt bidrag til specialets model.
Beslutninger i B2B-sammenhænge bliver først og fremmest ikke udelukkende foretaget på 

baggrund af objektiv information, som det tidligere er blevet belyst i kapitlerne omkring B2B-
branding og kategoriteori. Beslutningerne involverer derimod ofte vurderinger, erfaringer og andre 

mindre rationelle faktorer.  Mennesker er endvidere begrænsede af deres afgrænsede rationalitet 38

(Cyert & March, 1963), og Information Processing Theories (IPT) erkender, at behandlingen af 

informationer kan være overvældende til et punkt hvor det overstiger beslutningstagernes 
egenskaber til at behandle disse informationer.  Når denne grænse overskrides, er 39

beslutningstagere nød til at anvende forskellige genveje og heuristiske beslutningsmetoder; 
metoder der tillader individet at løse et problem ved at evaluere de erfaringer, man har gjort sig og 

derved prøve sig frem, til man har en løsning. Dette inkluderer at forlade sig kraftigt på 
brandinformationer og omdømmet hos de førende på markedet for at reducere den kognitive 

belastning og opfattede risiko.40

Foruden disse psykologiske parametre, har hele landskabet for B2B-køb ændret sig 

grundet den teknologiske udvikling og globalisering. Et af de nyeste og mest fyldestgørende 
studier, der beskriver disse ændringer, er Jindal et al. (2015), som undersøgte udfordringerne og 

mulighederne ved B2B-køb, navnlig omkring 1) forandringerne i landskabet for B2B-køb 2) det 
tiltagende raffinement hos den sælgende part 3) effekten af den teknologiske udvikling på 

købsadfærd, og 4) stigningen i vigtigheden og væksten i markeder under udvikling. 
Institute for the Study of Business Markets (ISBM; www.isbm.org) vurderede i 2013, at forskere bør 

fokusere på disse fire områder, og studiet af Jindal et al. (2015) er en undersøgelse og 
videreudvikling af denne agenda. Da forfatterne inddrager relevant forskning fra tidligere år, vil 

teorien i dette kapitel primært bestå fra studiet af Jindal et. al (2015). De fire førnævnte områder, 
også refereret til som udviklingen i købsbeslutningsprocesser vil nu blive præsenteret.

 Information Processing Theories  (IPT) – Galbraith, 197438

 Moorman, 199539

 Galbraith, 197440
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3.4.1 Forandringerne i landskabet for B2B-køb 

Da der er sket en centralisering af indkøb på et globalt niveau, er de sælgende virksomheder 

begyndt at fokusere mere på globale Key Account Managers og supportmedarbejdere. Jeg kan 
genkende dette mønster hos Firmafon, hvor vi anvender flere SaaS-produkter der yder support fra 

medarbejdere der sidder i andre lande end Danmark. Samtalerne foregår på flere kanaler og på 
engelsk.

Undersøgelserne foretaget af Jindal et al. (2015) viser også, at indkøbere i virksomheder er 
blevet langt mere informeret, har fået mere magt og bedre dømmekraft, hvilket derved flytter 

magten væk fra de sælgende virksomheder. De vigtigste købere (målt på vækst og volumen), er 
ofte meget raffinerede og er meget krævende, og deres købsorganisation synes også at ændre sig 

til at inkludere en bredere repræsentation af medarbejdere ansat i ikke-indkøbsfunktioner i 
virksomheden, samt at deres bidrag opfattes vigtigere end tidligere41

Til at forstå købsbeslutningsprocesser i B2B-sammenhænge har BuyGrid-modellen i løbet 
af de sidste fem årtier været en yderst anvendt og anerkendt. Jeg har dog valgt ikke at inkludere 

modellen i dens originale form, da forskellige parametre har gjort modellen forældet og ikke-
tidssvarende. Disse parametre inkluderer diverse politiske initiativer og reguleringer samt 

evolutionen af informations- og kommunikationsteknologier, som har haft afgørende betydning for 
en nedgang i BuyGrid-modellens validitet – et længe kendt faktum i det videnskabelig miljø.  De 42

parametre der er ændret, er: øget globalisering, statslig indblanding i markeder, 
værdikædenedbrud- og genopbygning og  teknologisk udvikling (som nævnt i indledningen af 

specialet), informeret, bemyndigede og krævende indkøbere i virksomheder. 
Jindal et al. (2015) mener, at disse parametre skaber større indbyrdes afhængighed mellem 

den købende og den sælgende virksomhed. Jeg er enig i, at købere af softwareløsninger bliver 
afhængig af den sælgende virksomhed – først og fremmest er køber afhængig af sælgers 

driftssikkerhed, da softwareproduktet ikke er installeret lokalt på købers servere, men tilgås på 
sælgerens servere. Derudover udfylder en softwareløsning tit en vigtig rolle i købers virksomhed, fx 

håndtering af hele kundedatabaser og marketingfunktioner, og i tilfælde af fejl eller tvivl, skal køber 
kunne modtage hurtig rådgivning og support af sælger. HubSpot har eksempelvis en meget 

velfungerende supportfunktion, hvor man blandt andet kan trykke på en knap og blive ringet op 
inden for fem min. eller få hurtigt svar på mail.  43

 Jindal et al. (2015)41

 Jindal et al. (2015)42

 Egen tilvirkning43
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Jeg er dog ikke enig i, at sælger bliver afhængig af den enkelte køber, da sælger typisk har 
mange købere, der hver især bidrager med en forholdsmæssig lille omsætning, men tilsammen 

udgør en stor omsætning – afhængigheden af den enkelte køber, er altså ikke så stor. Til gengæld 
er sælger dybt afhængig af, at størstedelen af køberne er tilfredse, og kan ikke blot forlade sig på, 

at et par store købere er tilfredse. Dette bekræftes af PwC i en rapport  hvor de beskriver de 44

vigtigste parametre for en softwarevirksomheds profitabilitet. De nævner nedbringelsen af 

Customer Acquisition Cost (CAC), Committed Monthly Recurring Revenue (CMRR), at optimere 
Churn/Renewal Rate, at øge Customer Lifetime Value (CLTV) og at maksimere Free Cash Flow 

(FCF). Især optimeringen af Churn/Renewal rate nævnes som en vigtig faktor, da kunderne er 
bedre stillet end nogensinde, og derfor blot kan framelde sig servicen, og finde en nye. Derfor 

nævnes det som essentielt, at kundeoplevelsen og supportfunktionen hos softwarevirksomheder, 
er så god som mulig.

Teorien på området vil bidrage til en vigtig forståelse af, hvordan købsbeslutningsprocessen 
og købscentret i B2B-transaktioner har ændret sig, og relevante dele af teorien vil derfor blive 

inkluderet i besvarelsen af problemformuleringen, samt i opbyggelsen af specialets model. Den 
nye BuyGrid model fra Jindal et al. (2015) og de andre betragtninger fra deres studie, vil anvendes 

som rammeværk for kapitlet – og i hvert afsnit vil der indrages relevant anden teori, for at nuancere 
området yderligere.

En ny BuyGrid model

For at forstå forholdet mellem køber og sælger, stedet og karakteren af købsbeslutningerne og 
deres implementering, samt andre købsrelaterede faktorer, har jeg valgt at belyse den reviderede 

BuyGrid model fra Jindal et al. (2015). Den er anvendelig for specialet da den inkluderer en 
forståelse en verden, drevet af informationsteknologi – en verden softwarevirksomheder befinder 

sig midt i.
I den nye BuyGrid model præsenterer forfatterne tre forskellige former for B2B-

købsrelationer. Jeg vurderer, at den af de tre relationsbeskrivelser, der passer bedst til 
softwarevirksomheder, er de såkaldte Organic Buying Relationships (OBR). Årsagen hertil er, at 

OBR omhandler køb og salg af integrerede løsninger, såsom at betale for antal brugere, frem for et 
engangsbeløb for et softwareprodukt, ligesom mange SaaS-virksomheder udbyder – en skalerbar, 

abonnementsbaseret løsning. Derudover tilbyder softwarevirksomheder ofte fællesudvikling af 
produkter, tilpassede ydelser og besparelser igennem operationalle integrationer, hvilket også 
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kendetegner OBR, hvorimod de to andre (TBO og RER) ikke passer til beskrivelsen af en 
softwarevirksomhed.

Centraliserede købsbeslutninger i OBR

Den endelige beslutning om købet og udvidelse af relationen ligger hos et enkelt individ eller en 
mindre ledelsesgruppe i den købende virksomhed, da de organisatoriske ændringer typisk er af 

omfattende karakter. Implementeringen af de endelige købsbeslutninger udfolder sig over tid, og 
kræver løbende interpersonel kontakt igennem talrige interfaces mellem køber og sælger.

I tilfældet med softwarevirksomheder, mener jeg ikke at det nødvendigvis kræves 
interpersonel kontakt i så høj grad, som forfatterne mener. Mange softwareløsninger kan købes og 

implementeres næsten uden direkte menneskelig kontakt mellem køber og sælger, heriblandt kan 
igen nævnes HubSpot, Close.oi, salesforce.com og Firmafon . Den menneskelige kontakt i 45

implementeringsfasen tillægges altså for meget værdi hos forfatterne.  Derimod er jeg enig i, at 46

den interpersonelle kontakt bliver vigtig efterfølgende ved supportspørgsmål, som blandt andet 

forklares af ovennævnte udbyderes omfattende kundeserviceprogrammer.

Decentraliserede købsbeslutninger i OBR
Når købsbeslutninger bliver foretaget lokalt, deltager forskellige individer typisk i adskillige 

købsprocesser. Eksempelvis er de folk, der foretager købsbeslutningen ofte orskellige fra dem der 
implementerer købsaktiviteterne – den samme leder dog vil højst sandsynligt evaluere de 

nuværende køb, evaluere købsbeslutningen og bekræfte det nuværende leverandørforhold eller 
vælge en ny. I nogle tilfælde vil lederen, eller en person der har fået tildelt rollen, også 

implementere købsaktiviteterne.

3.4.2 Det tiltagende raffinement hos den sælgende part 

Forfatterne gennemgår en række områder omkring det tiltagende raffinement hos den sælgende 

part, drevet af at køberne har fået mere magt. Det er interessant at medtage i besvarelsen af 
problemformuleringen, da det siger noget om de krav og forventninger køberne har, som bør 

tilfredsstilles. Disse områder er delt op i trends funderet i motivation og evner, samt forskning i 
B2B-løsninger.

 salesforce.com, close.io, firmafon.dk og hubspot.com 45
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Trends funderet i motivation
Global konkurrence øger kommercialiseringen

Jindal et al. (2015) peger på, at global konkurrence øger kommercialisering af produkter og 
services, og at denne kommercialisering stammer to steder fra: købere søger produkter og 

services fra de udbydere med den laveste pris, som ofte er lokaliseret i markeder i udvikling, for at 
reducere deres købsomkostninger.

I forhold til kommercialiseringen af softwareprodukter, mener jeg ikke at det udelukkende 
skyldes, at køberne søger den laveste pris. Tidligere belyst teori i specialet nævner blandt andet 

softwarevirksomhedens brand og købernes opfattede værdi som afgørende, hvorfor  dette 
prisargument virker som en forsimpling.

Fiskalt pres medfører fokus på win-win samarbejder

De lave margener, som forfatterne mener er skabt af købernes fokus på pris, kræver at udbyderne 
håndterer deres kundeporteføljer bedre. Succesfulde udbydere har fokus på profitable og ikke-

profitable købere. Dette fokus gør, at udbydere hjælper købere med at forbedre deres finansielle 
ydeevne, altså at købere søger udbydere ikke grundet deres brandnavn eller markedsandel men 

for udbyderens evne til at arbejde tæt sammen med dem for at skabe win-win situationer.
Dette ses som et bidrag til opbyggelsen af modellen i specialet. Jeg vurderer, at  det kan 

være stærk branding for softwarevirksomheder at signalere, at de kan levere et tæt samarbejde 
med deres kunder, der kan skabe win-win situationer. Dog er jeg ikke enig i, qua tidligere 

præsenteret teori , at købere ikke søger udbydere grundet deres brandnavn eller markedsandel, 47

som Jindal et al. (2015) hér påstår.

Firmafon har netop lanceret en ny betaversion af SaaS-platformen, og i den forbindelse har 
vi udbudt den til nuværende og potentielle kunder, således vi kan få feedback, og sammen med 

dem skabe den bedste platform. HubSpot gør det samme, hvor man som kunde har mulighed for 
at foreslå nye produktegenskaber på en website, som så bliver stemt op og ned af andre brugere, 

og til slut enten forkastet eller udviklet af HubSpot.

Trends funderet i evner
Virksomheder bedre til relations- og netværksopbygning

Frem for at fokusere indad, fokuserer den sælgende part nu på skabelse i samarbejde med 
kunderne. Dette kræver nye kvalifikationer fra den sælgende part, såsom relationsopbygning. Da 

køber-sælger forholdet i dag involverer adskillige kontakter iblandt virksomhederne, fx 
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salgsansvarlige og købsansvarlige, salgsledere og finansielle ledere i købsvirksomheden og 
ingeniører i de to virksomheder, bliver netværk og relationer utroligt afgørende.

Tiltagende viden hos køberne

Udviklingen indenfor CRM-systemer og andre metoder til at skabe dybere forhold med kunderne, 
giver B2B-virksomheder større muligheder for at skabe integrerede samarbejde med nøglekunder. 

Dette forhold går på tværs af afdelinger, og skaber derfor dybere relationer. Købere søger 
vidensbaseret værdi fra deres leverandører, som derfor skal drive relationsskabelsen.

Virksomheder er blevet bedre til kundesegmentering

Virksomheder er blevet bedre til at segmentere, og især behovsbaseret segmentering skaber 
forbedrede muligheder for at forstå kundernes behov, og derfor levere de rigtige løsninger og 

kommunikation.  Udbyderne kan bedre differentiere købere der søger værdifulde løsninger fra 48

dem der blot ønsker en lav pris. For købere, der søger værdifulde løsninger, er relationen til 

udbyderen kritisk. For prisfokuserede købere, er en analytisk tilgang nødvendig, og evnerne til at 
håndtere big data essentielt.

Købere vil have det bedste

Købere vil have Best-of-Breed løsninger på hvert område, altså den bedste softwareløsning til et 
bestemt formål. Dette er i modsætning til Best-of-Suite løsninger, som SAP eller Oracle, som kan 

lidt af det hele. Firmafon anvender eksempelvis HubSpot som CMS-system, og bruger et andet 
CRM-system, selvom HubSpot tilbyder et CRM-system. I forhold til brandingtilgangen nævner 

forfatterne, at det er vigtigt at undersøge hvilke omstændigheder (produkter, markeder, niveau af 
raffinement hos køber), der gør, at købere får mere ud af, at samle løsninger fra flere udbydere, i 

modsætning til at købe det hele hos én udbyder. Selvom der er flere kilder der peger på denne 
trend af Best-of-Breed over Suite , bevæger HubSpot  og Zendesk  hen i mod Best-of-Suite, 49 50 51

vurderet ud fra deres nye brandidentitet. Om dette skyldes, at virksomhederne nu har en vis 
størrelse og dermed søger nye veje mod vækst, eller om det skyldes at de ser en trend mod Best-

of-Suite, vides ikke.

 B2B International (https://goo.gl/fTgmS4)48

 MARTECH TODAY (link) 49

 hubspot.com 50

 zendesk.com 51

�  af �48 100

http://zendesk.com
https://goo.gl/fTgmS4
https://martechtoday.com/forrester-consulting-study-confirms-best-breed-marketing-stacks-thriving-172733
http://hubspot.com


Firmafon oplever et stort dilemma vedrørende deres produktstrategi. Virksomheden 
udbyder en horisontalt fokuseret softwareløsning, der har til formål at håndtere al telefoni hos 

køberne. Samtidig kan produktet også måle kundernes kundetilfredshed ved hjælp af en simpel 
kundetilfredshedsmåling, hvorfor Firmafon også bliver et kundeserviceværktøj for kunderne – men 

når det kommer til kundeserviceværktøjer, er Zendesk langt mere sofistikeret. Derfor opstår 
udfordringen i, at definere hvor bredt eller smalt Firmafons softwareprodukt skal være. Dertil 

ændrer Firmafons konkurrenter, og position i markedet, afhængig af hvilken kategori man vælger 
at anskue virksomheden i.

Dette dilemma blev bekræftet i et ledelsesmøde i juli 2016 hos Firmafon. Jeg præsenterede  
en opgave jeg havde skrevet om Firmafons narrativ, der også indeholdte forslag til en ny 

marketingstrategi. Min anbefaling var, at Firmafon skulle gå efter et andet, mere lukrativt 
kundesegment og deraf ændre produktet og kommunikationen til at passe til dette kundesegment 

(læs: i højere grad fokuseret på at assistere kunderne i at forstærke deres kundeservice). Under en 
brainstorming til mødet, spurgte Firmafons direktør åbent; “Spørgsmålet er, om vi skal være 

Zendesk i telefonikategorien?”, fulgt op af regnskabschefen der spurgte: “Det kan også være, vi 
skal have et fokus på at henvende os specifikt til afdelinger i virksomheder, der har brug for vores 

kerneprodukt, altså omstillingen.”.52

Dette er altså en væsentlig udfordring i Firmafon. Det vurderes også at kunne generaliseres 

til andre softwarevirksomheder, da softwareprodukter relativt nemt kan ændres til at udvikles i 
mange retninger. Hér er betragtningen fra Ramadan et al. (2016) om synspunkt og det sande nord 

anvendeligt, da det sikrer en rettesnor og vejledning for virksomheden, i disse situationer.

3.4.3 Effekten af  den teknologiske udvikling på købsadfærd 

Jindal et al. (2015) identificerer endvidere to fremspirende former for digitale teknologier med 

banebrydende effekt på klassiske industriel købsfaser; digital information technologies (DIT) og 
digital manufacturing technologies (DMT). Den sidstnævnte omhandler mest fysiske goder, som fx 

effekten af 3D-printere, og er derfor ikke relevant for besvarelsen af problemformuleringen.
Forfatterne nævner seks B2B-relaterede trends som DIT og DMT højst sandsynligt vil 

forme i fremtiden: 1) stigningen af social buying (herefter socialt funderede køb) og online 
fællesskaber 2) efterspørgslen af websites fra udbydere der tilbyder løsninger 3) køberdrevet 

indgriben fra sælgervirksomheder 4) efterspørgslen for engagerende salgsinteraktioner 5) 
stigningen i størrelser på B2B-købscentre 6) tiltagende brug af analyseværktøjer. De præsenterer 

 Egne observationer52

�  af �49 100



et konceptuelt rammeværk ved at anvende den simple og klassiske BuyGrid model. Dette 
gennemgås nu, da det skaber en relevant forståelse for køberne, og kan dermed yde et bidrag til 

specialets model.

Købernes informationsindsamling
Fremkomsten af socialt funderede køb har skabt to overordnede segmenter af B2B-købere: de 

traditionelle og de socialt funderede købere, som i stor stil sætter sin lid til sociale medier og 
online fællesskaber i løbet af købsbeslutningsprocessen. Mere end 70 % af købere begynder 

deres B2B-indkøb med en undersøgelsesfase på Google.  Med udviklingen i DIT er B2B købs- og 53

salgsprocessen mere købsdrevet end tidligere. B2B-købere inviterer B2B-sælgere til at engagere 

sig i køberen, og de kan finde på at engagere sig med sælgerne i alle stadier af købsprocessen. 
Den sælgende virksomhed skal være opmærksom på, at 60 % af købsprocessen i et 

komplekst salg allerede er overstået, før de potentielle købere er villig til at engagere sig med en 
salgsperson.  I en ny undersøgelse viser det sig at 77 % af B2B-købere indikerer, at de ikke vil 54

tale med en salgsrepræsentant indtil de havde foretaget deres egen undersøgelse, faciliteret af 
DIT.  Derudover har DIT skabt et marked, hvor B2B-salgsrepræsentanter, der kan tilbyde 55

indsigtsfulde løsninger, fremfor produktinformationer, er mere prissat. 
Disse adfærdsmønstre støttes op af PwC i en række minivideoer med titlen “B2B growth in 

the digital age”, hvor det nævnes, at informationsindsamlingen fra kundernes side foregår i høj 
grad uden behov for sælgerens involvering – og at sælgerens rolle derfor ændrer sig fra at 

facilitere selv salget, til at yde support mod at forstå produktets egenskaber.56

Evaluering og forhandling
Antallet af personer involveret i store teknologiindkøb er steget fra fem i 2010 til syv i 2012.  57

Derfor må det være relevant for softwarevirksomheder at forstå at tilfredsstille videns- og 
kommunikationsbehovet for alle disse interessenter i en virksomhed.  Derudover er voksende 58

online fællesskaber med til at give købere massevis af information, såsom brugeranmeldelser (fx 
trustpilot.dk), og fora som lader folk dele viden og diskutere (fx amino.dk).

 Schwartz J., K. D. (2012) ITSMA: How buyers consume information (survey) (December)53

 CEB & Google (2012). The Digital evolution in B2B Marketing (https://goo.gl/a9Nv59)54

 Demand Gen (goo.gl/X5rzZx) 55

 PwC (https://goo.gl/7KK4s3) 56

 Gerard et. al. (2012)57
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Køb og brug
De sælgende virksomheder er også begyndt at udnytte DIT, i form af online fora, paneler, blogs, 

webinarer og online demonstrationer, for at dele bedste praksis, og opmuntre til cross-customer 
learning. Dette øger brugen af produkter, men øger også kundetilfredshed med signifikant lavere 

investering til følge. En effekt heraf viser sig også i ratioen af outbound vs. inbound 
salgsrepræsentanter, hvor Jindal et al. (2015) mener, at antallet af outbound sælgere falder i takt 

med virksomhedens anvendelse af uddannelsesbaseret markedsføring med DIT. Det samme 
mønster , altså den ændrede rolle af sælgeren, nævnes af PwC i ovenfornævnte kilde.

Stigningen i vigtigheden og væksten af markeder under udvikling

Markeder under udvikling står for omkring 56 % af verdens GDP ved købekraftsparitet. I 1990’erne 
stod markeder i udvikling for kun en tredjedel. BRIK-landende har i det sidste årti haft en samlet 

GDP vækst på 6-12 % pr. år, hvor G7-landende havde en vækst på -3 % til 3 % ved 
købekraftsparitet.  Dog er B2B-købere i markeder i udvikling ret små og fragmenterede, hvorfor 59

regeringer er de største købere af non-consumer goods. Denne vækst indikerer i mit perspektiv, at 
en dansk softwarevirksomhed, der ønsker at blive kategorikonge, er nød til at overveje hvordan 

den ønsker at indgå i denne del af verden.
En vigtig betragtning i denne sammenhæng for besvarelsen af problemformuleringen af 

specialet er, at relationsmarkedsføring er mere effektivt udenfor USA end indenfor: 
relationseffektens effekt på ydeevnen “er 17 %, 15 %, 38 %, og 55 %” mere effektivt i Brasilien, 

Rusland, Indien og Kina end i USA.  Det siger noget om, at softwarevirksomheder skal være 60

særligt opmærksom på dette ved entré på disse markeder.

3.4.4 Opsummering af  udvikling af  købsbeslutningsprocesser 

Forrige kapitels betragtninger skaber et essentielt bidrag til at forstå, hvordan en 
softwarevirksomhed skal indrette sin brand building og kategoridesign, til at tilpasse sig de trends, 

der ses på det globale marked. Jindal et al. (2015) tager i høj grad sit udgangspunkt i B2B, men 
det er mere uklart i hvor høj grad det tager udgangspunkt i SMV-softwarevirksomheder, hvilket der 

er blevet taget højde for – nogle dele af studiet går direkte imod de teorier, der tidligere er blevet 
belyst, som i højere grad har fokuseret på softwarevirksomheder. 

 International Monetary Fund (2014). An uneven global recovery continues, world economic outlook update, 24. juli59

 Samaha S, Beck J, Palmatier RW (2013)60
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Alt i alt, bidrager studiet til besvarelse af arbejdsspørgsmålet omkring hvilken relevans 
købsbeslutningsprocesser har for opnåelse af det overordnede mål, men påvirker også 

besvarelsen af flere af de andre  arbejdsspørgsmål. Ydermere skaber studiet et bidrag den del af 
brandingteorien, der omhandler den globale strategi, da den synliggør vigtigheden af forskellene 

på markederne, afhængig af deres placering i verden. Denne del berøres dog kun kort i studiet, 
hvorfor dette vil blive belyst yderligere i K3.4.6. 

Det samme gør sig gældende for belysningen af et brands påvirkning på købsbeslutningen, 
som jeg vurdere bør belyses yderligere således det kan implementeres i specialets model.

3.4.5 Et brands indflydelse på købsbeslutningen 

For at bringe klarhed over, hvordan et brand påvirker købsbeslutningen og hvilke parametre der 
kan være relevante at medtage i specialets model, præsenteres hermed en opsummering fra et 

omfattende studie af Backhaus et al. (2011). De analyserede svar fra 630 respondenter fra 20 
forskellige industrier, for at finde ud af hvilken betydning tre brandfunktioner havde samt for hvilke 

brancher (kategorier), B2B-branding havde størst effekt. Det førstnævnte opsummeres i prioriteret 
rækkefølge generelt for alle brancher i B2B:

1. At reducere købers opfattede risiko involveret med købsprocessen ved køb af komplekse og 

højtprofilerede produkter.
2. Informationseffektivitet er vigtig for komplekse og kapitalintensive produkter og systemer.
3. Value Added, altså den imagemæssige funktion af brandet er mest vigtig for meget offentligt 

synlige produkter og services.

Generelt er risikoreduktion den vigtigste og dernæst informationseffektivtet, ifølge forfatterne. Det 

samme konkluderes i et studie fra Marketing Centrum Muenster (MCM) og McKinsey & Company 
omkring relevansens af B2B-brands.  Jeg mener, at det samme gælder for softwarevirksomheder, 61

hvor køberen ikke til fulde kan overskue komplikationerne ved implementering før købet er 
foretaget og processen for implementering er i gang. Endvidere kan udbyttet ved det ikke-fysiske 

produkt være uhåndgribeligt, hvorfor risikoreduktion og informationseffektivtet er afgørende.
Backhaus et al. (2011) fandt ydermere frem til en række forskellige segmenter på 

virksomhedsniveau. Segmentet i studiet, der passer bedst til beskrivelsen af en virksomhed der 
køber en softwareløsning, er den såkaldte (iii) systems business, som blandt andet eksemplificeres 
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med telecommunications equipment i studiet. Forskerne fandt ud af, at dette segment anvender 
brandinformation mere, end de andre tre nævnte segmenter. Dette skyldes blandt andet fordi de 

investerer tungt i transaktionen og er fastlåst med den sælgende parts løsning, da 
softwareløsningen typisk har stor betydning og dyb integration i den købende virksomhed. 

Endvidere er der transaktionsomkostninger forbundet med købet, og en implementering af de 
specifikke ydelser i softwareløsningen, som ikke blot kan erstattes én til én hos en anden udbyder.

Et yderst interessant fund i dette studie er en rankering af relevansen af branding i 
forskellige kategorier – telecommunications equipment er på en fjerdeplads af højst betydning 

ifølge forfatterne, hvilket netop er den kategori, hvor Firmafon i dag befinder sig.

3.4.6 Et brands indflydelse på købsbeslutningen på forskellige markeder 

Kotler et al. (2006) nævner også studiet fra MCM og McKinsey & Company  på det tyske marked, 62

der udviklede en metode til at bestemme brandets relevans for købsbeslutningsprocessen på 
forskellige markeder. Dette studie har ydermere relevans for specialet da det er foretaget på et 

nært marked til det danske, nemlig det tyske marked. Evalueringen af brandets relevans for 
købsbeslutningsprocessen, altså i hvor høj grad branding kan skabe profit for en virksomhed, er 

baseret på bestemte kontekstfaktorer: 

• Udbyderstrukturen på markedet: Jo mere fragmenteret markedet af udbydere er, jo sværere er 
det for et brand at skille sig ud. Et fragmenteret marked er et marked hvor de individuelle 

udbydere ikke har nok indflydelse til at kunne rykke markedet i en bestemt retning, og er et 
marked præget af mange udbydere. Derfor er brandets relevans, altså i hvor høj grad branding 

skaber profit for en virksomhed, lav, fordi det er svært at hæve sig over støjen. Hvis vi husker 
tilbage på modellen The Category Lifecycle Model, er markedet typisk meget fragmenteret i 

starten af kategorien, og derfor kan det altså sluttes at profitabiliteten i starten af en kategoris 
livscyklus, ihvertfald på den korte bane, af branding er lav.

• Antallet af konkurrenter på markedet: Der er størst brandrelevans på ensartede markeder 
med lav eller mellem antal af konkurrenter. Med andre ord kan en virksomhed altså opnå høj 

profitabilitet ved at brande sig, når der ikke er alt for mange konkurrenter.

• Kompleksiteten af købsprocessen: Hvis købsprocessen er relativt simpel, er 

brandingrelevansen høj. For softwareprodukter er brandingrelevansen, altså mulig profit opnået 
ved branding, derfor som udgangspunkt høj, da købsprocessen er relativt simpel.

 Caspar, M., Hecker, A., Sabel, S. (2002)62
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• Størrelsen på købscentret: Jo flere mennesker der er involveret i købsprocessen, jo højere 
brandrelevans.

• Den offentlige synlighed af brandet: Hvis produktet eller servicen, og disses brand er meget 
synligt for brugeren, andre interessenter og den generelle offentlighed, så stiger brandrelevansen 

kraftigt.

Ovenstående skal forstås som retningslinjer, med mulighed for kontekstbestemte afvigelser. Dette 
studie yder et vigtigt bidrag til opbyggelsen af specialets model, da det muliggør en global men 

lokal strategi, forstået på den måde, at den danske softwarevirksomhed kan målrette sin indsats på 
de markeder, der giver mest mening til at starte med. Mere om dette i analysekapitlet.

3.5 Tillid 

Tillid vurderes som en afgørende betydning for hvorvidt en virksomhed ønsker at handle med en 
anden virksomhed. I tilfældet af salg af softwareløsningerne online, hvor der sædvanligvis er ingen, 

eller meget lidt menneskelig kontakt, er tillid til den sælgende virksomhed afgørende. Derudover 
ønskes et markedsspecifikt syn på tillid, for at bidrage til modellens anvendelighed i en, som 

ovenfor nævnt, global, men lokal, kontekst. De teorier, der vurderes anvendelige for opbyggelse af 
specialets model, præsenteres og diskuteres i det følgende.

3.5.1 Introduktion til tillid 

Ifølge Koh et al. (2012) påvirker tillid alle forretningsforhold, særligt globale B2B-transaktioner 
grundet distancen mellem køber og sælger. I B2B-handler foretaget over internettet, er tillid vigtigt, 

da der er høj grad information asymmetri, hvor køberne har ukomplet information om udbyderne. 

3.5.2 Præsentation af  videnskabelig undersøgelse (2012) 

Teorierne fra ovennævnte studie vil nu blive præsenteret med særlig vægt for specialet, da studiet 

er ét af de nyeste af dens slags, og da det undersøgte område ligger meget tæt op ad specialets 
undersøgelsesområde. Titlen på studiet er Trust Across Borders: Buyer-Supplier Trust in Global 

Business-to-Business E-Commerce, og undersøger altså også virksomheders tillid til hinanden i en 
global kontekst. Dette er et væsentligt bidrag ifølge forfatterne, da eksisterende undersøgelser 
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udelukkende fokuserer på tillid i en lokal kontekst, altså hvor de to handlende virksomheder er i 
samme land.

Købers tillid til en sælger defineres som køberens villighed til at acceptere sårbarhed 
for at få indfriet de positive forventninger af intentionen eller adfærden hos udbyderen.  63

Koh et al. (2012) fokuserer på interorganisatorisk tillid i deres studie, og sammenfatter på 
baggrund af andre videnskabelige studier, at den interorganisatoriske tillid påvirker organisationen 

og koordinationen af økonomiske aktiviteter, påvirker transaktionsomkostninger, styrer valg, 
udveksler ydeevne, information, forhandling og konflikter mellem køber og udbyder.

Derudover har interorganisatorisk tillid også positive transaktionsmæssige effekter. 
Købernes tillid til udbyderne er positivt relateret til købernes forventede fremtidige interaktion med 

udbyderne, og forstærker deres engagement til og samarbejde med deres udbydere. Købere 
allokerer ligeledes en højere andel af deres investeringer til udbydere, som de stoler på.

Koh et al. (2012) præsenterer en række hypoteser på følgende områder; 
informationsindikatorer: opfattet national integritet, informationsindikatorer: opfattet 

retsstruktur, informationssignaler: udbyderens verifikationer og web seals (fx e-mærket) samt 
effekterne af indikatorerne og signalerne på tillid over gentagne interaktioner.

Informationsindikatorer er observerbare, fastlåste, relativt uforanderlige egenskaber hos et 
individ, såsom race eller nationalitet. Informationssignaler er signaler udbyderen kan sende for 

bedre at kommunikere deres egenskaber og evner, godhjertethed eller integritet til køberen.
Med statistisk signifikans kunne forskerne konkludere følgende:

• Hvis køber opfatter retsstrukturerne stabile i udbyderens hjemland, påvirker det købers tillid til 

udbyder.
• Udbyderverifikation (fx e-mærket) er meget vigtig for skabelse af tillid til udbyderen, og effekten 

heraf falder ikke i takt med at antallet af transaktioner stiger.
• Købers opfattelse af national integritet i udbyderens hjemland er meget afgørende, og 

vigtigheden heraf falder ikke i takt med, at antallet af transaktioner stiger.
• En købers tillid til en udbyder medfører, at sandsynligheden for køb stiger. Dette kan virke som 

en banal konklusion, men forfatterne lægger vægt på tillid som en differentierende parameter, 
der skaber værdi. Tillid i købet af eksempelvis produkter hos butikkerne Tiger eller Netto 

antages i modsætning hertil ikke at have lige så høj betydning.

 Rousseau et al. (1998)63
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Disse konklusioner er interessante for problemformuleringen, da der kan lægges særlig vægt på 
disse faktorer i udviklingen af danske softwarevirksomheders brand building og kategoridesign, for 

at øge tilliden, og dermed øge sandsynligheden for køb. Forfatterne nævner, at én af mulighederne 
tilgængelig for udbyderne til at øge købernes tillid til dem, er ved at påvirke den opfattede 

retsstruktur og national integritet af udbydere i hjemlandet, i fællesskab med andre udbydere. Dette 
kan gøres igennem forretningsassociationer og udvikling af akkrediteringsstandarder og 

selvregulering. Dette læner sig op af teorien fra Ramadan et al. (2016) omkring økosystemet for en 
kategorikonge, og berører nogle af de samme temaer. Ifølge forfatterne skal en virksomhed tænke 

større end sig selv, og være frontløber og pionér på et makroforretningsmæssigt niveau, for at 
opnå global succes.

4. Analyse 

4.1 Introduktion 

Formålet med dette kapitel er, at analysere teorien, anvende mine observationer fra Firmafon samt 
empiri fra interview med CMO i Firmafon, for at besvare problemformuleringens arbejdsspørgsmål. 

Endvidere opbygges modellen for, hvordan markedsføring anvendes som drivkraft for en dansk 
softwarevirksomheds globale dominans. Som nævnt i afsnittet omhandlende metode, bliver de 

belyste teorier anset som idealtyper der karakteriserer væsentlige træk ved virkeligheden. De 
relevante træk fra teorierne er i teoriafsnittet blevet udvalgt og sammenfattet i mere overordnede 

træk, således at de kan anvendes til at beskrive de belyste fænomener som ekstremer. Teorierne 
anvendes som konkurrerende og supplerende forklaringer, for at afgøre hvilke af de 

forskelligartede teorier på området, der er mest anvendelige.
Som tidligere nævnt, er specialets formål at udvikle ny teori i form af en model. For at 

komme frem til den mest optimale model med udgangspunkt i teorien, vil jeg i følgende kapitel 
forholde mig som kritisk realist, anlagt en vis subjektivitet i forhold til den inkluderede teori. Jeg vil 

anvende min rationelle dømmekraft og anvende primær og sekundær data, fortolke, og til sidst 
foreslå ny teori i form af en løsningsmodel.
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4.2 Planlægning og situationsanalyse 

4.2.1 Planlægning 

Selve formålet med første del af modellen, nemlig planlægning af den strategiske 

markedsføringsproces, er at opnå en betragtelig forøgelse af sandsynligheden for, at en dansk 
softwarevirksomhed kan opnå global dominans. Planlægningen skal være lige så konkret, 

detaljeret og realistisk som dét at opnå global dominans er ambitiøst.

Den indledende beslutning
I enhver virksomhed vil der være forskellige holdninger til hvad der er vigtigt at investere tid og 

ressourcer i, drevet af ledelsens og medarbejdernes forskellige ansvarsområder, personligheder 
og baggrunde. Den daglige tyngdekraft, der trækker forskellige medarbejdere i retningen af deres 

eget ansvarsområde, og væk fra den overordnede strategi, har ifølge Ramadan et al. (2016) en 
enorm påvirkning på virksomhedens fokus.

I tidligere nævnte studie af Ojasalo et al. (2008), der i høj grad tog sit udgangspunkt i B2B- 
og softwareindustrien, blev særlige karakteristika ved softwarevirksomheder præsenteret, og én af 

disse var en overvejende tendens til at nedprioritere strategisk markedsføring, altså branding. 
Denne prioritering starter ofte hos ledelsen, og spreder sig til resten af virksomheden. Undervejs i 

udarbejdelsen af dette speciale har jeg spurgt forskellige medarbejdere i Firmafon om deres 
holdninger til strategisk markedsføring, herunder brand building og kategoridesign. Jeg fik særligt 

indsigt omkring holdningen fra ledelsen, da jeg diskuterede brandings rolle med én af lederne, der 
udtalte følgende:

“Jeg mener, at produktet er vigtigere end brandet. Det er produktet der driver virksomheden fremad 

i softwareindustrien. Hvis du forestiller dig en hest, en kusk og en hestevogn så er produktet 
hesten, kusken er branding og hestevognen er virksomheden.”

Efter at have studeret teorien på området, ville jeg selv opbygge metaforen således; branding er 

hesten der kan få det hele til at gå meget stærkt, virksomheden er kusken, der styrer hvor hurtigt 
hesten skal ride, og produktet er vognen, som er den last, der fragtes rundt. Som nævnt i 

indledningen, mener jeg, at softwarevirksomheder i nuværende globale marked har svært ved at 
differentiere sig på produktets kvalitet, egenskaber, tilgængelighed og garantier hvorfor det gode 
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produkt må være en hygiejnefaktor for at klare sig i softwareverdenen – og brand building og 
kategoridesign må være dét, der driver virksomheden fremad.

Dette citat i sammenhæng med førnævnte studie af Ojasalo et al. (2008) tyder på, at dette 
må være en generel tendens i softwarevirksomheder, og altså relevant at overveje i opbygning af 

modellen. Da den samlede belyste teori i dette speciale entydigt peger på, at det er CEO der skal 
føre an i rejsen mod opbyggelsen af den strategiske markedsføring, anbefaler jeg, at 

planlægningsprocessen startes med et indledende møde med resten af ledelsen og bestyrelsen, 
hvor CEO erklærer, at det er besluttet, at virksomheden skal igangsætte brand building og 

kategoridesign.
Den i specialet fremførte teori peger endvidere entydigt på at det er afgørende, at medtage 

planlægningen af brandets udvikling i den generelle forretningsudvikling – på lige fod med 
marketing, salgs- og strategiplanlægning. Endvidere er det essentielt at denne proces ikke 

anskues som en marketingaktivitet, men som en virksomhedsaktivitet. Derfor skal initiativet 
komme fra CEO.

Rollefordeling

Planlægning af processer og fordelingen af roller skal foretages med en stor opmærksomhed og 
seriøsitet – det er vigtigt, at de rigtige personer vælges. Da processen ikke er en marketingaktivitet, 

men en virksomhedsaktivitet, og da specialets model henvender sig til små- og mellemstore 
danske softwarevirksomheder, bør det være muligt at have alle afdelinger repræsenteret – i 

modsætning hos meget store virksomheder, hvor det måske ikke er muligt eller nødvendigt.
Selve fordelingen af roller skal foretages af en person i virksomheden, der kender 

medarbejderne indgående. I en SMV-softwarevirksomhed vurderer jeg, at CEO vil være den mest 
passende kandidat, da personen antages at have personligt kendskab til samtlige medarbejdere i 

virksomheden grundet dens størrelse – igen i modsætning til meget store virksomheder. At det er 
CEO der fordeler rollerne, sender også et signal om, at denne proces er en virksomhedsproces, og 

ikke bare en marketingaktivitet.
Det anbefales at inkludere den tekniske direktør (CTO) på lige fod med CEO – såfremt 

disse to personer har et godt samarbejde. I studiet af Ojasalo et al. (2008) viste det sig nemlig, at 
brand building opfattes mindre vigtig end teknologiudvikling, at der ofte eksisterer en stor 

modstand mod forandring fra personalet, hvilket er en betydelig udfordring for brand building og 
kategoridesign, samt at der eksisterer et tidspres i softwareudviklingsprocessen som resulterer i, at 

brand building nemt bliver et sekundært anliggende. Derfor vurderer jeg, at det er essentielt at 
have CTO fuldstændig med ombord, og lede den indledende rollefordeling – således at den 
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tekn isk or ien terede medarbe jders tab b l iver invo lvere t på l ige fod med den 
markedsføringsorienterede medarbejderstab, og disse bliver motiveret til at samarbejde. 

CEO og CTO afholder i samarbejde interviews med de forskellige kandidater, og foretager 
personlighedsanalyser, for at vurdere hvem der er mest passende til de forskellige roller. Det er 

ikke stilling eller arbejdsopgaver, der definerer personens anvendelighed til en rolle, men 
kombinationen af dennes faglige og personlige kompetencer. De roller der skal fordeles, og 

indholdet af dem, ses i bilag 7.

Tidsplan
Den person, der er blevet valgt som overordnet projektleder, lægger en tidsplan for hvordan den 

strategiske markedsføringsproces skal udfolde sig på et møde med de to direktører.

4.2.2 Situationsanalyse 

Det anbefales indledningsvist at foretage en situationsanalyse af virksomhedens eksistens på det 

danske marked, for at kortlægge hvad der er vigtigt for de danske kunder, hvilke kundetyper der 
kan identificeres som de vigtigste og hvilke styrker virksomheden har på det danske marked. 

Årsagen hertil er, at anbefalingerne i modellen i specialet skal være anvendelige i praksis – 
en dansk softwarevirksomhed, hvis kundegrundlag udelukkende er på det danske marked, er 

afhængig af disse kunder, og derfor må den nye virksomheds- og markedsføringsstrategi først og 
fremmest tage højde for disse kunder. Dette praktiske parameter bringes frem i et interview med 

Firmafons CMO, hvor hun udtaler følgende:

“Jeg er bekymret for, at en rebranding og navneændring vil betyde, at vi mister en stor del word-of-
mouth, da der er et ret højt kendskab til Firmafonbrandet i vores målgrupper.” 64

En dansk softwarevirksomhed er nødt til at tage højde for, at opbyggelsen af en global 

brandingstrategi ikke resulterer i, at det danske kundegrundlag forsvinder, og ej heller at 
softwareproduktet ændres i en sådan grad, at de danske kunder ikke længere kan anvende 

produktet, eller skifter udbyder. En anden mulighed for softwarevirksomheden kunne være, at sikre 
sig en stor nok investering til at foretage disse radikale ændringer, og derved påtage sig dét tab der 

måtte være, ved at ændre strategi. Dette vurderes dog ikke realistisk for en dansk 
softwarevirksomhed som Firmafon. I interview med CMO, udtales følgende:

 Bilag 164
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“For at få vores nuværende danske investorer bag os, til en global ekspansion, er vi nød til først at 

bevise, at vi kan blive succesfulde på det danske marked.” 65

Det antages at være vilkårene for mange danske softwarevirksomheder, at den tilgængelige 
investorkapital primært vil være dansk. Det viser sig også i udviklingen i indadgående direkte 

investeringer i Danmark, som er stigende fra 2000 til 2010, men dog fortsat er mindre 
sammenlignet med Norge og relativt væsentligt mindre sammenlignet med Sverige, Holland og 

Tyskland.  Der er dog flere nye initiativer, som forsøger at bygge bro mellem danske 66

virksomheder og investorer fra andre lande, som blandt andet Nordic Venture Forum  men jeg  67

vurderer, at tilgængeligheden af udenlandsk risikovillig kapital for danske softwarevirksomheder 
stadig er meget begrænset (risikovillig, fordi udfordringerne som nævnt igennem specialet er 

mange). Derudover er lokal succes for softwarevirksomheder i Danmark ikke lig med international 
eller global succes – som eksempelvis i USA, hvor lokal succes er langt større, end i Danmark, 

hvorfor investering i danske softwarevirksomheder alt andet lige ikke er lige så attraktivt som 
eksempelvis i amerikanske virksomheder, hvor det lokale marked er langt større. Den indledende 

analyse vil derfor i første omgang tage udgangspunkt i det danske marked, og senere opgraderes 
til et globalt udgangspunkt.

Teorien peger ikke entydigt på hvornår man bør involvere kunderne, men observationerne i 
det teoretiske grundlag, blandt andet fra Ramadan et al. (2016), Ruzzier et al. (2015), Steve Jobs 

tidligere citerede udtalelse samt Amazons slogan: “If you don't listen to your customers you will fail. 
But if you only listen to your customers you will also fail.”  leder mig til at anbefale at 68

virksomheden endnu ikke bør inkludere kunderne.

Databaseret kundeanalyse
Virksomhedens kunder analyseres på baggrund af tilgængelig data for at give en objektiv 

indikation af de mest interessante kundetyper. Inspirationen hertil kommer fra anbefalingen af 
Kotler et al. (2006) samt en demografisk kundeanalyse jeg blev bedt om at foretage i mit arbejde i 

Firmafon. Den bestod af demografisk data på de 449 kundevirksomheder, der havde haft flest 
indgående opkald igennem Firmafons telefonsystem. Den demografiske data bestod af blandt 
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 Uddannelses- og Forskningsministeriet ((https://goo.gl/AN25Rd))67
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andet branche, virksomhedsstørrelse, den månedlige omsætning på hver kunde, hvilke produkter 
de havde og hvordan de brugte produkterne. Analysen resulterede i, at jeg kunne give CEO og 

CMO i Firmafon en indikation af de mest profitable brancher, virksomhedsstørrelser, samt tegne 
profiler på de virksomheder, Firmafon kunne målrette sin strategi efter – alt sammen baseret på rå 

data. Analysen blev modtaget meget positivt. Det næste jeg blev bedt om, var at finde ud af, hvor 
mange virksomheder af denne slags der eksisterer på det danske marked, og hvor stort potentialet 

er. Da specialets model er tilegnet SMV-softwarevirksomheder, der allerede er i gang med at skabe 
vækst i sin virksomhed, og ikke er helt nystartede virksomheder, antages det at virksomheden har 

data på sine kunder, som kan bruges til denne analyse. 

Databaseret markedsanalyse
Endvidere anbefales det at inkludere en analyse af markedsdynamikker, trends og nuværende og 

fremspirende konkurrenter. Det anbefales at udføre denne analyse udelukkende baseret på 
informationer fra eksisterende videnskilder såsom internettet, via databaser og brancherapporter 

mv., og derfor ikke inkludere kunderne.

4.3 Kategoridesign og segmentering 

Fra kundeanalysen af virksomheden og brandet på det danske marked, fortsætter processen nu til 
at indsamle information, analysere og opdage virksomhedens globale kategori.

4.3.1 Kategoridesign 

Informationsindsamling og interviews
Konsulenten skal interviewe ledelsen i virksomheden, og hér anbefales det, at seniorledere, 

bestyrelsesmedlemmer samt eksterne rådgivere i virksomheden interviewes, da disse tre 
forskellige interessenter kan bidrage med forskellige synspunkter. Det anbefales fortsat ikke, at 

involvere kunderne. Dele af informationsindsamlingen vil foregå via interview, som konsulenten 
foretager, og andre via undersøgelser på internettet, i brancherapporter og lignende, som 

analytikeren foretager. I denne del af analysen anlægges et globalt perspektiv i 
informationsindsamlingen, da visionerne og mulighederne for den globale ekspansion skal 

analyseres. Dermed skaber denne informationsindsamling et vigtigt bidrag til den databaserede 
situationsanalyse af det danske marked – den er visionær, tænker globalt og baseret på ledelsens 
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idéer, holdninger samt forventninger til fremtiden af virksomheden. Se bilag 8 for anbefalet indhold 
af interviews.

Workshop
Som tidligere nævnt kan der eksistere modstand mod forandring samt en nedprioritering af 

branding- og kategoridesign i SMV-softwarevirksomheder. Derfor anbefaler jeg, at konsulenten i 
god tid inden workshoppen går til de to direktører, briefer dem på workshoppen og sørger for, at de 

indkalder resten af lederstaben – således at konsulenten ikke selv står for mødeindkaldelsen. 
Dette vurderes at skabe en større respekt og forventning til workshoppen.

Udannelse og debat om kategoridesign

Workshoppen er inddelt i to dele; en uddannende del, og en del med debat. I den første del sikrer 
konsulenten, at alle får en forståelse af kategoridesign, og hvorfor det er vigtigt for virksomheden. 

Debatdelen skal besvare følgende fire spørgsmål:

1. Hvem er kunderne? 
2. Hvilket problem har kunderne, som de ikke ved de har, eller ikke kan løse selv? 

3. Hvad er fra/til rejsen for kunderne? 
4. Hvad er det nye ved kategorien/løsningen?

Inden debatten går i gang, præsenteres den databaserede kundeanalyse af de mest relevante 

segmenter på det danske marked, og det diskuteres hvorvidt disse kunder er relevante i en global 
kontekst. Det anbefales at sætte en hel dag af til begivenheden.

Debat om navngivning af kategori

For en dansk softwarevirksomhed bør navnet på kategorien tale direkte til forretningsfunktionen 
hos kunderne hvor problemet lever. Navnet skal beskrive dét problem, der bliver løst, og bør ikke 

være længere end to til tre ord, og skal være på engelsk. Jeg anbefaler, at kategorinavnet taler til 
beslutningstagernes, følelser.

Test af kategoriens gangbarhed

Følgende tre spørgsmål stilles på workshoppen, for at vurdere gangbarheden af kategorien i 
markedet:
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1) Kan det på enkel vis forklares, hvilket problem der forsøges løst?
2) Såfremt virksomheden bliver løsningen på problemet, hvilken kategori er virksomheden da I?

3) Hvis virksomheden vinder 85 % af kategoriens markedskapital, hvad er størrelsen på 
kategoriens potentiale da?

4.3.2 Segmentering 

Med udgangspunkt i de fremkomne segmenter fra den databaserede kundeanalyse samt 
informationerne fra interviews med ledelsen og debatten om kategoridesign, igangsætter 

analytikeren nu en dybdegående behovsbaseret segmentering de kundetyper, der er skabt 
konsensus omkring.

Informationsindsamling

Det anbefales at kombinere to undersøgelsesmetoder; spørgeskema og interviews. Dette gøres for 
at opnå et stort nok datagrundlag, men samtidig opnå dybde i den indsamlede empiri. 

Spørgeskemaet sendes ud til nuværende kunder, og de samme spørgsmål anvendes til at afholde 
interviews hvor kunderne besøges. I tidligere nævnte guide af B2B International om behovsbaseret 

B2B-segmentering  beskrives hvordan man kan anvende statistisk analyse af svarene og derved 69

finde frem til målgrupper med forskellige behov. Respondenterne spørges i hvor høj grad de er 

enige i en række udsagn – disse udsagn er designet til at bestemme behovene og interesserne 
hos respondenterne. Et typisk antal er 10-12 udsagn, ifølge B2B International. 

Til at foretage interviews bør én af de personer, der besøger kunderne, være teknisk 
kyndig. Inspirationen hertil kommer fra observationer hos Firmafon af, at direktør/produktchef og 

kundeservicechef i Firmafon i løbet af tredje kvartal 2016 har besøgt en række af Firmafons 
nøglekunder. Kundeservicechefen udtalte følgende om deres oplevelser på et månedligt 

fællesmøde i Firmafon:

“Det er utroligt, hvor meget viden det giver, at besøge kunderne. Vi havde forberedt nogle 
spørgsmål, men vi fandt hurtigt ud af, at kunden havde meget på hjerte, og begyndte at fortælle os 

en helt masse. Det var rigtigt godt, at Peter var med, da jeg ellers ikke havde kunne følge med alle 
kundens tekniske spørgsmål og forespørgsler.” 70

 B2B International (https://goo.gl/fTgmS4) 69

 Egne observationer70
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På interviews bliver der skabt rum for uddybelse, som kan give en masse information om 
kundernes behov, som man ikke ville opnå med et spørgeskema. Informationsindsamlingen skal  

resultere i overblik over demografien af målgruppen samt determinere aspekter af deres adfærd.

Tilpasning i forhold til tendenser
I K3.4 om B2B-købsbeslutningsprocesser blev det belyst, at købsadfærd og beslutningsprocessen 

har ændret sig radikalt inden for B2B-verdenen. For at adressere disse tiltagende trends, er det 
nødvendigt at indarbejde spørgsmål der kan afdække behov allerede i analysen af kunderne og 

segmenteringen.
Først og fremmest bør den tiltagende trend af en bredere repræsentation og tillægning af 

værdi fra medarbejdere ansat i ikke-indkøbsfunktioner i købsbeslutningen adresseres – det 
anbefales at ét af spørgsmålene søger at afdække hvem i virksomheden der typisk vil have 

indflydelse på købsbeslutningen, og hvad deres arbejdsområde er. Endvidere anbefales det at 
kundens behov omkring eftersalgssupport afdækkes, da dette er et afgørende parameter for 

softwarevirksomheder. Det bør også afdækkes, hvordan kunden ser et win-win samarbejde se ud, 
da dette har stigende betydning for beslutningstageres valg af softwareleverandør. Endvidere kan 

der stilles spørgsmål til hvordan kunderne sammensætter deres værktøjskasse – foretrækker de 
Best-of-Breed eller Best-of-Suite? Til sidst bør det afdækkes, hvilke elementer der kan være med 

til at styrke kundens tillid; vil e-mærket være effektivt og er der nogle branchebestemte virkemidler 
eller institutioner, segmentet har særlig tillid til?

Et globalt segment

Som nævnt i K3.2.2.3 anbefales en global brandingstrategi til softwarevirksomheder, der ønsker at 
opnå status som kategorikonge globalt set, da denne strategi ikke kræver voldsomme 

investeringer og den ikke skal tilpasses de enkelte markeder. De segmenter der vælges, bør være 
globalt repræsenterede – og de valgte segmenter bør være komfortable med, at virksomhedens 

hjemmeside og virksomhedskommunikation er på engelsk. Dog kan danske sælgere godt 
kommunikere på dansk med de danske kunder. Det skal altså overvejes, hvorvidt de fremkomne 

segmenter er globalt repræsenterede. Derfor skal følgende informationer indhentes:

• Hvad er størrelsen på segmentet globalt set?

• Hvad er det globale vækstpotentiale?

• Hvordan ser de globale markedsdynamikker ud?

• Er der nogle globale trends?
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• Hvordan differentierer kundeprofilerne sig i forhold til på det danske marked?

• Hvem er de nuværende og fremspirende konkurrenter?

• Hvad er potentialet for profit?

4.4 Design af  synspunkt og startmarkeder 

4.4.1 Design af  synspunkt 

En dansk softwarevirksomhed har brug for retning. Udfordringerne på rejsen mod global dominans 
er fyldt med konkurrenter, faldgruber, tyngdekraft der trækker i virksomheden og dens direktør. 

Endvidere tager det længere tid at ændre holdninger og vaner i B2B, og der er tilmed et begrænset 
tidsrum at nå alt dette inden for.  Et synspunkt fungerer som vejledende princip for virksomhedens 71

strategi, og informerer virksomhedens brandingstrategi. Der anlægges endvidere et globalt 
perspektiv på opdagelsen af virksomhedens synspunkt.

Interviews til opdagelse af synspunkt

For at skabe et synspunkt, skal spørgsmål om strategi og kultur besvares. Konsulenten interviewer 
grundlæggerne og nøglepersoner i ledelsen, og stiller fire hovedspørgsmål.  Synspunktet har en 72

fortællende karakter, og fokuserer på historien bag virksomheden. Derfor anbefales det, at optage 
hvert interview, for at få deres nøjagtige formuleringer, som måske kan anvendes direkte i 

formuleringen af synspunktet. Hver leder spørges hvilket CSR-emne, de mener, kan være relevant 
for virksomheden.

Implementering af CSR

Synspunktet bør udtrykke virksomhedens CSR-strategi. Såfremt virksomheden ikke har en, kan 
virksomheden starte med at overveje hvilket område, den bør engagere sig i. Da 

softwarevirksomheder sjældent har de store miljømæssige påvirkninger, da de ikke producerer 
fysiske goder, kræver det tit andre kreative idéer. Udviklingen af en CSR-strategi bør have sit eget 

fokusområde i softwarevirksomheden, men er uden for afgrænsningen af dette speciale.
Til inspiration kan nævnes tidligere nævnte eksempler i form af Salesforce, der donerer 1 

procent af egenkapitalen til velgørenhed, og Zendesk Neighbor Foundation, der fokuserer på 
fornyelse af nabolag, adresserer fattigdom, hjemløshed og sundhedspleje, uddannelse, ligestilling 

 K2.771
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osv. Vigtigheden af, at softwarevirksomheden udvikler CSR, kan ikke udtrykkes tydeligt nok, da 
den positive påvirkning på millenniumgenerationen er stor, jævnfør tidligere citerede studier i 

K3.3.5  – og disse personer kan både være kunder, og medarbejdere, som tiltrækkes af CSR.

Formulering af synspunkt
Synspunktet skal med begrænsede, provokerende og magtfulde ord, udlægge problemet, og 

konsekvenserne heraf, beskrive en vision for kategorien, skitsere en plan for hvordan kategorien 
skal bygges og male et billede for potentielle kunder. Efterfølgende anbefales det at skrive 

synspunktet ned som et kort dokument eller i en serie af slides, som skal kunne præsenteres kort 
og konkret til de to direktører

Præsentation til ledelsen

De to direktører briefes på indholdet af synspunktet, og der foretages nødvendige rettelser før det 
præsenteres til den samlede stabsledelse – hvor der skal noteres feedback. Dokumentet 

revideres, og præsenteres, indtil ledelsen køber fuldstændigt ind på synspunktet. Der skal kun 
være ét synspunktsdokument for hele virksomheden, og det skal altså ikke tilpasses de enkelte 

afdelinger.

4.4.2 Startmarkeder 

Analyse af startmarkeder

Selvom den valgte brandingstrategi er global, anbefales det at foretage en lokal analyse af de 
markeder, før man vælger hvor man aktivt vil sætte ind med lokal tilstedeværelse i form af sælgere 

og branding. Fra tidligere belyst teori er det nødvendigt med air wars og ground wars for at vinde et 
nyt marked, og en dansk SMV-softwarevirksomhed antages ikke at midlerne til at foretage en 

global markedsføringsindsats til at starte med. Lokal markedsføring i et land fordrer køb af 
annonceplads i disse lande – eksempelvis Google AdWords – samt tilstedeværelse af sælgere. 

Det anbefales derfor at foretage tre kategorier af lokal markedsanalyse: 

1) Relevansen af branding på det specifikke marked (henvisning til K3.4.6)
2) Hvordan lokale forhold kan påvirke tillid mellem virksomheder (henvisning til K3.5.2)

3) Prisen for annoncering det lokale marked 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Til det tredje punkt kan det nævnes, at i Firmafons forsøg på at gå ind på det engelske marked, 
som nævnt i K3.3.7, måtte virksomheden konstatere, at konkurrencesituationen var en anden end 

på det danske marked (se punkt 1), at kulturen omkring dét at lave kold kanvas (telefonsalg) var 
markant anderledes (se punkt 2) – Firmafons sælgere kom aldrig til beslutningstageren forbi 

gatekeeperen (læs: receptionisten), som de gjorde i Danmark, og som er en forudsætning for at 
kunne foranstalte et salg – og slutteligt, at Google AdWords var markant dyrere end i Danmark, 

hvilket udfordrede virksomhedens markedsføringsbudget (se ovenstående punkt 3).

Valg af startmarkeder og design af handlingsplan
Det anbefales altså, at virksomheden foretager denne tre-trins analyse af en række markeder, og 

designer en handlingsplan.

4.5 Vurdering af  trends og tilpasning af  strategi 

Når der er foretaget en databaseret situationsanalyse af det danske marked, den globale kategori 
er opdaget, når der er skabt segmenter ud fra en behovsbaseret analyse, virksomhedens 

synspunkt er blevet designet og når der er foretaget en analyse og et valg af startmarkeder, skal 
relevansen af forskellige trends vurderes og eventuelt indarbejdes i virksomhedens strategi. I 

blandt andet K3.4 om B2B-købsbeslutningsprocessen og K3.5 om Tillid og igennem specialet, er 
forskellige parametre og trends der har indflydelse på B2B-virksomheders brand blevet belyst og 

diskuteret. De parametre, der ifølge teorien vurderes essentielle at indarbejde i virksomhedens 
kategori- og brandingstrategi, vil nu blive analyseret.

4.5.1 Vurdering af  trends 

En ny generation af beslutningstagere
Den belyste teori peger på, at mere end 70 % af købere begynder deres B2B-indkøb med en 

undersøgelsesfase på Google. Mine observationer hos Firmafon er den samme – en stor del af 
vores kunder undersøger hjemmesiden gennemgående, før de kontakter os, hvis de kontakter os. 

Dog stammer størstedelen af vores salg fra vores sælgere, som kontakter virksomhederne, uden 
at de nødvendigvis har kontakt os først, eller føler at de har et behov. Derfor mener jeg ikke, at 

virksomheden bør satse alt på indgående salg i denne brand building proces, men også fokusere 
på at få det udadgående salg til at fungere. Dog anbefaler jeg, at virksomheden indarbejder en 

indgående salgsstrategi i deres overordnede strategi, og sørger for, at de har al relevant data om 
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kunderne, når de kontakter dem, samt at kunderne kan få fat i dem på tværs af alle kanaler, da de 
forventer dette.73

Det ændrede købscenter

I softwarevirksomhedens segmentering af deres kunder bør der tages højde for den stigende trend 
af tillægning af værdi fra medarbejdere i ikke-indkøbsfunktioner. I min observationer af ledelsen i 

Firmafon, har jeg observeret hvordan overvejelserne omkring køb af et nyt CRM-system har 
forløbet. Virksomheden har løst og fast talt om at skifte CRM-system fra det nuværende close.io til 

Salesforce. Der er flere medarbejdere, i ikke-indkøbsfunktioner, som har deltaget i diskussionen 
omkring dette køb. Den endelige beslutningstager er virksomhedens CEO, men virksomhedens 

CMO, salgsdirektør, kundeservicechef, CTO og jeg selv, som er endnu længere væk fra 
købsbeslutningen end førnævnte, har været involveret i denne diskussion, og er blevet tillagt værdi 

fra direktøren. 
Virksomheden er nød til at forstå disse personer i ikke-indkøbsfunktioner og deres rolle i 

købsbeslutningsprocessen, samt tilrettelægge kommunikation og/eller branding til dem. Jeg 
vurderer, at dette er absolut essentielt for en softwarevirksomheds succes, da konkurrencen er 

massiv og alternativerne for køberne er mange – den mindste udfordring af produktets relevans i 
det udvidede købscenter kan lede til, at virksomheden vælger et andet produkt.

Sælgerens nye rolle

Teorien nævnt i K3.4.3 omkring  ændringerne i sælgerens rolle fra en traditionel salgsrolle til en 
supportrolle, er yderst relevant for softwarevirksomheders brand building og kategoridesign. 

Køberne indsamler selv information og “sælger sig selv” – i stedet for at blive solgt af en sælger, vil 
de hellere have hjælp til at forstå produktegenskaber og support til at få mest ud af produktet. Jeg 

anbefaler ikke, at sælgernes rolle ændres fuldstændigt til en supportrolle, men det anbefales at 
softwarevirksomheder tager højde for den ændrede købsadfærd i strukturen og rollefordelingen i 

organisationen, samt udformningen af deres strategiske markedsføring. 
Det anbefales således, at virksomheden udtrykkeligt signalerer, at softwareløsningen kan 

købes uden involvering fra sælgeren. Som tidligere nævnt i teorien, er informationseffektivtet den 
anden mest influerende parameter på en B2B-virksomheds brand, efterfulgt af risikoreduktion, og 

for softwarevirksomheder er dette især gældende, da køberne ikke til fulde kan overskue 
komplikationerne ved implementering før købet er foretaget, og processen for implementering er i 

gang. Endvidere kan udbyttet ved det ikke-fysiske produkt være uhåndgribeligt. 

 PwC (https://goo.gl/7KK4s3) 73
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Softwarevirksomheden kan eksempelvis etablere en indholdsstrategi (content strategy), hvor der 
udgives indhold om et bestemt emne, for at uddanne målgruppen.

Væsentligheden af eftersalgssupport

Risikoreduktion er den vigtigste påvirkning et brand har på købsbeslutningsprocessen. 
Softwarevirksomheden bør derfor sikre, at den potentiale køberen ved, at denne får 

eftersalgssupport. Især for komplekse produkter, der har mange funktionaliteter, og hvor der ikke 
blot er ét entydigt udbytte, viser det sig, at risikoreduktion er afgørende for købsbeslutningen. 

Derfor anbefaler jeg, at dette bliver en udtrykkelig del af virksomhedens strategiske markedsføring.

Strategiske partnerskaber
Ojasalo et al. (2008) nævner muligheden for at anvende partnerskaber som brand building 

værktøj. Eksempelvis i Firmafons tilfælde vil det være en fordel at samarbejde med e-conomic – en 
udbyder af en SaaS-løsning til håndtering af virksomhedens økonomi – da der er en fælles 

interesse de to virksomheder i mellem, nemlig kundeservice. CMO hos Firmafon foretog for nylig 
vurdering af, at Firmafon sammen med e-conomic kunne stå stærkere og at en co-branding – fx 

udvikling af et webinar om god kundeservice – ville smitte positivt af på Firmafonbrandet og e-
conomicbrandet, samt at det ville give Firmafon positiv branding overfor e-conomics flere 

hundredetusinde kunder. I dette partnerskab ville Firmafon være det mindre brand, og e-conomic 
det større.

Jeg anbefaler, at man først og fremmest sandsynliggør overfor partnervirksomheden, at 
ens produkt fungerer stabilt og at det skaber værdi for kunderne, samt at man har en konsistent 

marketingstrategi. Dette sikrer at virksomheden – som bør være et større brand end én selv, 
således man kan udnytte fordelene heraf – føler sig tryg ved at indgå i partnerskabet. Dernæst bør 

man gøre sig klar, hvad man gerne vil opnå. Er det eksempelvis at nedbringe Customer Acquisition 
Cost (CAC), udfylde huller i ens eget produkt – således at man kan tilbyde sine kunder flere 

funktionaliteter – eller er det at skabe synlighed omkring sit brand overfor et nyt segment, som led i 
en brandingstrategI, eller noget helt tredje? Til sidst bør der ske en afstemning af forventninger, og 

man bør vise det større brand, at man er villig til at arbejde for sagen.74

Tillid
En softwarevirksomhed bør indarbejde tillidsvækkende virkemidler i deres brand. Især for 

softwarevirksomheder kan dette være afgørende for, om kunderne køber. Udover det 

 Anbefalinger skabt med inspiration fra casen fra OpenViewLabs (https://goo.gl/roS4Un) 74
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videnskabelige studie refereret til i specialet, findes der utallige studier på hvor vigtigt det er, at 
sikre at kunderne har tillid til onlinevirksomheder. Fødslen af virksomheder som TrustPilot, Yelp og 

hele måden, hvorpå man køber produkter på Amazon og eBay, med bedømmelsessystemet, er en 
del af denne bølge. Softwarevirksomheden bør undersøge, hvilke elementer der kan være med til 

at styrke kundernes tillid – et eksempel kunne være e-mærket. Segmenteringen kan ydermere 
afdække hvilke elementer der kan være med til at styrke kundens tillid. Helt generel positiv 

påvirkning af købers opfattede tillid blev præsenteret af Koh et al. (2012). Studiet påviste, at 
såfremt køber opfatter retsstrukturer som stabile og national integritet som høj i udbyders 

hjemland, påvirker det tillid til udbyder positivt. Derfor anbefales det, at en dansk 
softwarevirksomhed giver klart udtryk for, at virksomheden er dansk, og lokaliseret i Danmark.

Produktstrategi

Virksomheden bør overveje hvorvidt de vil efterleve en Best-of-Breed strategi, eller en Best-of-
Suite strategi. Undersøgelser viser, at køberne foretrækker det første, men de mest succesfulde 

SaaS-virksomheder såsom HubSpot  og Zendesk har for nylig ændret deres fokus fra Best-of-75

Breed til Best-of-Suite – dog startede de alle som Best-of-Breed. Det vigtige for virksomheden at 

overveje er, om den mener, at den kan konkurrere mod de større udbydere, der følger en Best-of-
Suite strategi, eller om mulighederne er større med en Best-of-Breed, hvor virksomheden kan 

specialisere sig og fokusere al sin energi på et enkelt produkt med et specifikt formål.

Følelser
Tidligere nævnte studie af Google og CEB, der påviste, at kunderne foretrækker brands der 

udviser personlig værdi igennem følelsesmæssige aspekter, teorien om afgrænset rationalitet 
(Cyert & March, 1963), studiet af Jindal et al. (2015) samt førnævnte minivideoer fra PwC, peger 

alle i samme retning; følelser er afgørende i B2B. Flere af de succesfulde softwarevirksomheder 
inkorporerer følelser i deres branding; HubSpot, Zendesk, Google og Slack viser alle tydelige 

følelsesmæssige aspekter i deres branding . Firmafon har på sin vis også anvendt følelser i deres 76

branding, og taler til personerne i virksomhederne, frem for til virksomhederne – ifølge teorien bør 

dette have været en vigtig del af Firmafons succes på det danske marked. Det anbefales derfor, at 
softwarevirksomheder inkorporerer følelser i deres branding.

 Begge virksomheder har for nylig rebrandet sig selv, hvilket kan ses på deres nylige opdatering af deres visuelle identitet, logo, 75

website og kommunikation

 Virksomhedernes websites76
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4.5.2 Tilpasning af  strategi 

Modernisering af synspunkt

Synspunktet bør vække ekstra tillid hos køberne til softwarevirksomheden, ved at udtrykke de 
specifikke tillidsvækkendeelementer, segmenteringen afslørede, var vigtige for målgrupperne. Det 

anbefales, at softwarevirksomheden udtrykker, at virksomheden er dansk, og lokaliseret i 
Danmark, for at vække tillid. Endvidere bør det også adressere behovene hos medarbejdere ansat 

i ikke-indkøbsfunktioner, udtrykke en holdning til eftersalgssupport og en holdning til win-win 
samarbejder.

Modernisering af brand og kategoridesign

Den forudgående vurdering af trends anvendes i følgende kapitel til at informere udformningen af 
brandet og kategorien.

4.6 Positionering og manifester 

Dette udarbejdes af den overordnede projektleder, analytikeren og konsulenten. Der tages 

udgangspunkt i al den information, der er indsamlet. Brandets positionering referer til målgruppens 
årsag til at købe ét brand frem for et andet. Ovennævnte team vurderer informationen om brandets  

ønskede positionering ud fra kriterierne:77

4.6.1 Positionering 

Vurdering af positionering

• Er positioneringen unikt/karakteristisk i forhold til konkurrenterne?
• Er den signifikant og opmuntrende overfor målgruppen?

• Er den passende til alle større geografiske markeder og virksomheder inden for målgruppen?
• Er positioneringen valideret med unikke, passende og originale produkter?

• Er det bæredygtigt – kan positioneringen leveres på tværs af alle kontaktpunker med kunden?
• Er positioneringen behjælpelig for organisationen i at nå dens finansielle mål?

• Er den i stand til at støtte og booste organisationen?

 Management Study Guide (https://goo.gl/iVxh3a) 77
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4.6.2 Manifester 

Brandmanifest

Konsulenten, analytikeren og den overordnede projektleder aflægger rapport i fællesskab ved at 
præsentere al den information, der er blevet indsamlet. I samarbejde anvender de informationen til 

at udarbejde et Brand Manifest, ved at besvare følgende spørgsmål:

• Brand Mission: Hvad var den oprindelige markedsmæssige eller teknologiske indsigt der fik jer 
til at skabe virksomheden, og hvad er jeres klare, ambitiøse og opnåelige mål?

• Brand Vision: Hvor vil virksomheden være om fem år, og hvad vil virksomheden være?
• Brand Value Proposition: Hvilket resultat kan I levere, der er så værdifuldt for kunden, at 

dennes virksomhed ville ændre sig fundamentalt, såfremt I stoppede med at levere dette 
resultat?

• Brand Promise: Hvordan formulerer I løftet om den oplevelse andre virksomheder får ved at at 
lave forretning med jer?

• Brand Positioning: Hvordan er brandet positioneret i markedet?
• Brand Personality: Hvad er jeres Brand Core, Associations, Product & Values?

Kategorimanifest

• Kategorilandskabet: Hvordan ser kategorien I designer ud, og hvor passer den ind henne?
• Kategoriøkosystemet: Kunderne (samt brugssituationer), konkurrenterne, udviklerne, 

leverandørerne, analytikere, medier og alle andre som vil tilslutte sig kategorien.
• Frotos (from/to): Hvordan ser den rejse ud, som I ønsker kunderne skal tage?

• Kategorinavnet og den nye kategori: Hvorfor kategorien bør eksistere, og hvordan verden vil se 
ud hvis virksomheden skabte og dominerede kategorien?

• Første udkast til en plan: Hvordan ser planen ud for hvordan I kan skabe og dominere 
kategorien?

Efter de nødvendige revisioner af dokumentet, præsenteres det over for de to direktører på et 

planlagt møde. Dette foreslås igen for at sikre, at processen får den nødvendige tyngde ved de to 
direktøreres involvering. De nødvendige rettelser foretages. Herefter indkalder de to direktører de 

andre ledere til et møde, hvor yderligere optimeringer af dokumentet foretages. Herefter 
præsenteres kategorimanifestet overfor investorer og bestyrelse af de to direktører, som nu officielt 

leder projektet.
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4.7 Visuelt identitet og implementering 

4.7.1 Visuel identiet 

Udvikling af visuel indentiet

Der udvikles et minimum viable brand af medarbejdere med grafiske kompetencer i virksomheden, 
bestående af et simpelt mock-up af den visuelle identitet med udgangspunkt i kategori- og 

brandingmanifestet, hvorefter det præsenteres for kunderne, for at sikre de kan forstå 
brandkommunikationen, og om den ræsonnerer med dem. De nødvendige justeringer foretages, 

hvorefter der udvælges et reklamebureau, som kan udarbejde en endeligt visuel identitet og design 
guidelines.

4.7.2 Implementering 

For at implementere kategoridesign skal der eksekveres det såkaldte lynnedslag, som tidligere 
nævnt. Det anbefales, at den overordnede projektleder, analytikeren og konsulenten sætter sig 

sammen med ledelsen og planlægger lynnedslaget tre til seks måneder fra, at det nye de to 
manifester er udarbejdet.

Synspunktet præsenteres for virksomheden

Det anbefales, at afholde et kick-off arrangement i virksomheden, hvor synspunktet præsenteres. 
Medarbejderne skal inkluderes, og trænes på orienteringsmøder. For ekstra effekt, kan man lave et 

branding program, som nævnt i K3.2.2.1 eller et certificeringskursus, der inkluderer præsentationer 
i plenum og konkurrencer. Man bør hér være opmærksom på, at det vil være helt naturligt at de 

medarbejdere, der er tilhængere af virksomhedens nye synspunkt vil være glade, og 
modstanderne vil flygte.

Rollefordeling

Der er tre hovedpersoner i implementeringsfasen. De to første er CEO og CTO, der sørger for at 
evangelisere og sprede budskabet om planen på tværs af hele virksomheden. Den sidste person 

er den overordnede projektleder, som kan kaldes for anføreren for lynnedslaget, og kan fx være en 
CMO eller en CFO. Alle medarbejdere skal forstå synspunktet, brand- og kategorimanifestet og 

være involveret i lynnedslaget, og forstå deres involvering i det. Gode spørgsmål at stille er; hvem 
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er målgruppen? Hvad er frotos (from/to) for hver målgruppe? Hvad bliver afsløret på selve dagen, 
og hvordan? Hvordan vil vi levere på kategoriløftet og virksomhedens synspunkt?

Eksekvering

Gode muligheder for at lancere lynnedslaget er på konferencer i industrien eller lignende, hvor en 
stor del af målgruppen er, eller at skabe sit eget arrangement, hvor man inviterer personligheder til 

at tale, der er tankeledere indenfor området.
Så snart virksomheden er klar over hvad lynnedslaget indebærer, skal alle opgaver 

fordeles. Alle afdelingschefer involveres i planen. Sørg for at stemningen omkring lynnedslaget når 
ud alle medarbejdere, så de kender deres roller. CEO skal holde øje med modstandere og  

eventuelle problemer skal løses omgående.

4.8 Fastholdelse af  strategien 

4.8.1 Planlægning af  løbende monitorering 

Planlægning af løbende analyse af brand og kategori
Planlægningen af brandets udvikling skal ske kontinuerligt i løbet af et år, og ikke blot årligt, og det 

er vigtigt, at ledelsen afsætter tid til denne aktivitet. Der skal skabes processer, der sørger for 
rapportering af information om brandets aktuelle position i markedet. Ligeledes skal der skabes 

procedurer, der sørger for klar kommunikation, og hér kan business scorecards være anvendelige.
Værktøjet Brand Report Card af Keller (2000)  vurderes at være et brugbart værktøj til at 78

skabe et overblik over brandets nuværende situation. Værktøjet fungerer således, at der gives 
point på en skala fra et til 10, hvor 1 er ekstremt dårligt og 10 ekstremt godt. De parametre der skal 

gives point på, ses i bilag 10. Ledelsen bør udfylde kortet med point ud fra deres observationer af 
brandets ydeevne, og omdanne data til grafer således det fremstår overskueligt.

I Brand Report Card er der en række elementer der skal tilpasses for at passe til en dansk 
softwarevirksomhed (følg med i bilag 10). Eksempelvis bør delen “The brand portfolio and 

hierarchy make sense” ekskluderes – softwarevirksomheder har ofte kun har ét brand – nemlig 
produktet – hvorfor punktet vil score lavt og skævvride resultaterne. Endvidere bør “The company 

monitors sources of brand equity” ekskluderes til at starte med, da softwarevirksomheden, der 
anvender denne model, er ved at opbygge et brand – ikke måle på det. Som tidligere nævnt i 

 Bilag 978
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K3.2.1 bør ‘kategorien’ tilføjes til den ‘opfattede helhed’ i forståelsen af et brand – og en 
softwarevirksomhed bør derfor inkludere kategorien som element i Brand Report Card. 

Derudover viste undersøgelsen nævnt i K3.4.1, at købsorganisationer synes at ændre sig til 
at inkludere en bredere repræsentation og tillægning af værdi fra medarbejdere ansat i ikke-

indkøbsfunktioner i virksomheden. Dette bør altså også inkluderes. Selvom modellen oprindeligt 
blev udarbejdet til B2C-branding, vurderes parametrene i Brand Report Card at være yderst 

anvendelig i B2B og specifikt for en softwarevirksomhed med ovenstående ændringer. Derfor 
udvides Brand Report Card med følgende: 

• Et nyt måleområde: “Virksomheden er engageret og førende i en veldefineret kategori“

• Med spørgsmålene: “Hvilke samtaler foregår i og omkring kategorien lige nu?” “I hvor høj grad 
er jeres brand facilitator og initiativtager af disse samtaler?” “Hvordan ræsonnerer jeres 

synspunkt med kategorien og målgruppen?”. Da kategori og synspunkt måske ikke er udviklet i 
dette stadie, og dermed måske vil score lavt, gives blot point herefter.

• En udvidelse af et spørgsmål til måleområdet: “The brand’s managers understand what the 
brand means to consumers”

• Med udvidelsen: “Har I skabt detaljerede, researchdrevne brugerprofiler for jeres målgruppe –
dvs. beslutningstagerne i købscentrene, samt relevante personer i ikke-indkøbsfunktioner i 

virksomhederne I forsøger at sælge til?”

Denne monitorering sikrer, at ledelsen kan holde øje med, om fastholdelse af den nye strategi er 
succesfuld, og kan sætte ind i ét af de ovennævnte områder i Brand Report Card, såfremt 

virksomheden scorer lavt. Det anbefales envidere at holde fast i virksomhedens branding program/
certificeringskursus, og inkludere nye medarbejdere heri.

Fastholdelse

Det anbefales envidere, at anvende kategori- og brandingmanifestet samt synspunktet til at sikre, 
at virksomheden lever op til deres manifester, og derudover at anvende SOSTAC-modellen, for at 

sikre, at virksomheden også har et overblik over de mere taktiske aspekter, af fastholdelsen.

4.9 Opsummering af  analysen 

Kapitlet har haft til formål at opbygge specialets model ved at inddrage og analysere den belyste 
teori, mine observationer fra Firmafon samt empiri fra interview med CMO i Firmafon. Modellen er 

udarbejdet på baggrund af relevant teori, en relevant case og en samlet analyse heraf.

�  af �75 100



5. Model 
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5.1 Brugervejledning til modellen 

Det vurderes, at modellen anvendes af alle danske små- og mellemstore horizontal play Software-
as-a-Service virksomheder, der allerede er i gang med at skabe vækst i sin virksomhed på 

baggrund af et velfungerende produkt, som har et kundegrundlag og ikke er helt nystartede 
virksomheder der gerne vil opbygge global branding- og kategoridesign og blive kategorikonge.

Modellen fører virksomheden igennem otte overordnede trin, startende fra venstre med 
planlægning og situationsanalyse, og sluttende med fastholdelse af strategien til højre. Disse 

otte trin skal gennemføres, uanset hvilken kontekst modellen bringes ind i, da disse vurderes 
uundgåelige, såfremt softwarevirksomheden skal opnå global dominans. 

Indholdet af de otte trin ses i de stiplede kasser nedenunder, og punkterne deles op af “…” 
for at symbolisere hvilke dele, der hører til hvilken overskrift. I trin ét er planlægning således 

omfattet af “den indledende beslutning”, “rollefordeling” og “tidsplan”, og situationsanalyse er 
bestående af “databaseret kundeanalyse” og “databaseret markedsanalyse”. 

Såfremt modellen skal tilpasses til den enkelte softwarevirksomhed, er det indholdet af de 
stiplede kasser, der kan ændres på.

5.2 Implikationer ved implementering hos Firmafon 

5.2.1 Diskussion af  implikationer ved implementering 

Som nævnt i kapitlet omkring specialets metode, vil jeg tilføje et ekstra lag til modellen med 
diskussion af specifikke implikationer ved implementering hos Firmafon, for at illustrere hvor 

skillelinjen mellem teori og praksis går.
I interviewet med CMO hos Firmafon, spurgte jeg konkret ind til processen omkring brand 

building og kategoridesign, og hvad der vil kunne lade sig gøre for virksomheden. Under 
interviewet blev der fremhævet nogle konkrete udfordringer i forhold til dét modellen anbefaler. 

Disse vil nu blive belyst og implikationer ved implementering vil diskuteres. Der vil i følgende 
kapitel henvises til interviewet i  Bilag x – Interview med CMO hos Firmafon.

Udfordring med struktur- og procesorienteret arbejde

Vedrørende den første del af modellen, nemlig delen omhandlende planlægning og 
situationsanalyse, udtaler CMO i Firmafon følgende:
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“Altså jeg tror det kommer til at gå hurtigere (end 3-6 måneder). Hvis der var noget man skulle 
være nervøs for i forhold til at tænke procesorienteret, så er det om der er nogle ting der bliver 

sprunget over. Det ville være godt for direktøren at se denne model, for at få de enkelte punkter 
ind. Men vi kører ikke strukturerede processer for særligt meget, og derfor vil indsigterne komme 

når man ligger og sove om aftenen, så det vil nok være en mere ustruktureret proces.”

Specialets model lægger op til en meget yderst strukturet proces. Det er tydeligt, at dette vil være 
en udfordring i forhold til implementering i Firmafon. 

Tilbageholdenhed fra input udefra

I interviewet udtaler CMO endvidere følgende:

“Dét jeg tror bliver den største udfordring er, at man er tilbageholdende med at indhente input 
udefra, selv ved en større proces som denne. Jeg mener, at processen vil kræve input ude fra, 

blandt andet at skifte navn.”

Modellen anbefaler, at man tildeler konsulentrollen til en udefrakommende, og endvidere søger 
input udefra ved udvikling af den visuelle identitet. I interviewet nævnes det endvidere, at 

virksomheden ikke har nogle overflødige medarbejdere ansat, hvilket er et signal om, at man er 
meget omkostningsbevidst. Ovenstående observationer kan blive til udfordringer ved 

implementering af modellen i Firmafon, og selvom at måden at arbejde ustruktureret på udlægges 
som en nuværende tilstand, og det antages at man ville kunne inspirere ledelsen til at antage en 

mere struktureret tilgang, vil dette nok karambolere med virksomhedens kultur og interne dynamik.

Produktets rolle
Envidere nævner CMO produktets rolle:

“Hvis vi skulle starte helt forfra, ville vi aldrig vælge telefoni. Det er for krævende i forhold til de 

partnere man har (Telenor) – integrationer der låser os fast. Hvis man skal kunne vokse hurtigt, ud 
på nye markeder, så der være mere fleksibilitet og drift ligge i egen udviklingsafdeling. Jeg tror vi 

skal være klar til, at mobiltelefoni bare skal være en del af dét, man bruger som virksomhed.”

Dette vurderes som en mangel i specialets model – nemlig den tekniske diskussion af 
virksomhedens produkt. Det anbefales, at softwarevirksomheden kigger på produktet og spørger; 
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“kan vi skalere dette produkt til det globale marked, uden at skulle ændre fundamentalt på 
produktet?”

Produktudfordringer

Slutteligt nævnes der udfordringer omkring implementering af en global strategi:

“Mit bud er, at vi skal kunne bevise at den nye strategi holder i Danmark over for vores investorer, 
før vi går ud på større markeder. Det er uanset, om kategorien/nichen og segmentet vi vælger, ikke 

er stort nok i Danmark til at bære vores vækstambitioner – vi er nød til at bevise os i Danmark 
først.”

Hvorvidt dette er specifikt for Firmafons investorer, eller om dette er en generel tendens vides ikke, 

men som det tidligere blev belyst, er de indadgående investeringer i danske virksomheder relativt 
små, sammenlignet med andre lande. I de tilfælde, hvor den danske softwarevirksomheds 

investorer kræver at se succes på det danske marked med den nye strategi, før der investeres 
yderligere til ekspansion på internationale markeder, kan tidshorisonten efter lynnedslaget 

strækkes alt efter behov. Softwarevirksomheden kan således bruge tid på, at vurdere og optimere 
indsatsen på det danske marked, og sælge investorerne ind på idéen om en global ekspansion, 

når virksomheden er klar.

5.2.2 Opsummering af  implikationer ved implementering 

Modellen blev mødt af optimisme fra CMO hos Firmafon, og det blev nævnt at dette vil fungere 

som et godt værktøj og overblik over en ellers uigennemskuelig proces. Modellens detaljeringsgrad   
og overskuelig, samt kombination af brand building og kategoridesign, blev således vurderet som 

meget positiv. Den mest afgørende parameter for CMO var, at modellen matchede Firmafons 
behov for at basere deres brand- og kategoridesign på det danske marked, således at det danske 

fundament blev inkluderet. Interviewet har ledt til inspiration til forbedring af modellen i form af, at 
inkludere spørgsmålet omkring hvorvidt softwareproduktet kan skaleres til det globale marked.
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6. Konklusion 
En dansk softwarevirksomhed kan ikke blive på det danske marked, men er nød til at gå målrettet 

efter at opnå global dominans inden for sin kategori, såfremt den vil overleve og opleve bæredygtig 
vækst på lang sigt. For at nå dette mål, er det afgørende, at virksomheden arbejder dedikeret med 

brand building og kategoridesign. Tilgængelig teori om bedste praksis for branding, tilpasset 
virkeligheden for danske softwarevirksomheder, positionerer branding som en proces, der omfatter 

hele virksomheden, kræver at direktøren leder processen, anbefaler at alle medarbejdere er 
involveret i eksekveringen, placerer planlægningen heraf på lige fod med den generelle 

forretningsudvikling og anbefaler, at processen foregår yderst struktureret. Det kan konkluderes, at 
dette manifesterer sig som en ledelsesmæssig udfordring for danske softwarevirksomheder, da 

branding ofte nedprioriteres til fordel for produktudvikling. Det er essentielt at denne udfordring 
håndteres, og at der foretages en indledende beslutning fra ledelsens side omkring niveauet af 

involvering i brand building og kategoridesign.
Brandingteori udlægger endvidere strategier for, hvordan en virksomhed udruller en global 

strategi, men danske virksomheders muligheder for at opnå finansiering, der muliggør udrulning af 
en global strategi, uden først at have bevist sig på det danske marked, vurderes relativt små. 

Derfor bør en dansk softwarevirksomhed foretage en objektiv vurdering ud fra data, hvad der 
fungerer på det danske marked, og anvende disse fund til at informere den nye strategi for det 

danske marked, der også er bæredygtig på det globale marked. Dette skyldes ydermere, at en 
dansk softwarevirksomhed, med et kundegrundlag på det danske marked, har et ansvar for at 

finde frem til en strategi der ikke resulterer i, at den mister sit danske kundegrundlag.
På trods af, at den danske softwarevirksomhed skal have et globalt udtryk, er det 

afgørende at virksomheden vælger markeder, hvorpå den med fordel kan starte – der skal sættes 
ind med branding og med sælgere, og grundet stor forskel på de internationale markeder, er den 

forudgående analyse vigtig.
Det er endvidere vigtigt, at softwarevirksomheden tilpasser sin branding og kategoridesign 

til nye trends og bevægelser i markedet. Således bør virksomheden inkludere interessenter i ikke-
indkøbsfunktioner i dens branding og der skal i høj grad fokuseres på at opbygge et brand der 

vækker tillid, da dette er afgørende for, om beslutningstagere vil købe hos virksomheden. 
Endvidere forventer køberne, at de kan finde al relevant information selv, og at de ikke behøver at 

interagere med en sælger, for at købe produktet, samt at den sælgende virksomhed skaber win-
win samarbejder med dem og at serviceniveauet efter salget er højt. Et succesfuldt brand er 

derudover et brand der forstår beslutningstagernes behov, og taler til deres følelser. Dette bør 
manifestere sig i virksomhedens synspunkt, der også bør udtrykke en social ansvarlighed. Som 
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virkemiddel til at oparbejde et stærkt softwarebrand, kan partnerskaber med større brands være 
effektive, såvel som mindre klassiske brandingaktiviteter, såsom contentstrategier, afholdelse af 

events og andre tiltag, der involverer en evangelisering af virksomhedens synspunkt og kategori. 
Der ligger endvidere vigtige overvejelser i forhold til virksomhedens produktstrategi, som 

uundgåeligt bliver en afgørende del af virksomhedens brand building og kategoridesign. Hvorvidt 
virksomheden skal antage en Best-of-Breed eller Best-of-Suite strategi, og i hvor høj grad 

produktet kan skaleres globalt, uden at skulle ændres fundamentalt, er afgørende for 
virksomhedens branding og kategoridesign.

De to teoriområder, brand building og kategoriteori komplimenterer hinanden. Kategoriteori 
fungerer som en udvidelse til branding i form af dens værktøjer til at tage ejerskab over sin 

kategori, ved perspektivet på vigtigheden af at være førende globalt i sin kategori samt ved 
vejledningen i udarbejdelse af virksomhedens synspunkt, som informerer branding. Brand building 

komplimenterer kategoriteori ved at kræve en dybere forståelse af dét udbytte, kunderne får ved at 
handle med virksomheden, samt den personlighed, virksomheden har.

Indtil nu har der ikke eksisteret en omfattende model for, hvordan en dansk 
softwarevirksomhed opbygger et globalt brand og kategori, og derved opnår global dominans. 

Derfor er specialets bidrag dens unikke tilpassede proces og model for, hvordan dette mål nås.
Det er blevet klart i udarbejdelsen af specialet og modellen, at den mest essentielle 

ingrediens i rejsen mod global dominans er en inspirerende og ambitiøs vision, der gennemsyrer 
hele organisationen, og en tro på at gøre det umulige muligt. Hele virksomheden skal være 

involveret i processen, og virksomhedens nye strategi skal manifesteres med en markant 
begivenhed. For at muliggøre det umulige, og for at eksekvere virksomhedens ambitiøse idéer og 

visioner, kan virksomheden anvende den fremkomne model som et planlægningsværktøj. Såfremt 
modellens otte trin udføres med fuld dedikation, bliver modellen til virksomhedens nordstjerne på 

en ukendt og fascinerende rejse mod global dominans. 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8. Bilag 

Bilag 1 – Interview med CMO hos Firmafon 

Bilag 1.1 – Link til lydfil 

I ægte Software-as-a-Service stil, modsat on-premise stilen (USB/CD), og da jeg er utroligt 

miljøbevidst, kan lydfilen hentes nemt og gratis på Google Drive: https://goo.gl/EiunCg

Bilag 1.2 – Interviewguide 

“Hej Sidsel

Tak fordi, at du har taget dig tiden til at deltage i dette interview. Formålet er, at bringe mit speciale 
tættere på en retvisende konklusion på hvordan en dansk softwarevirksomhed opnår global 

dominans.

Lad os begynde.

Først og fremmest, skal det siges at det er en rigtig spændende spilleplade, som Firmafon spiller 
på. Virksomheder såsom HubSpot, Slack, Zendesk, Workday, Salesfoce og Firmafon, de såkaldte 

‘horisontal play’ SaaS-virksomheder, befinder sig på et marked med et enormt globalt potentiale, 
da de kan sælge deres service til virksomheder på tværs af alle industrier og brancher.

Børsnoterede SaaS-virksomheder, såsom førstnævnte fem af ovenstående, oplevede således en 

medianomsætning på 1.5 milliarder DKK på en 12-måneders periode fra 2015 til 2016 – en 
stigning på 32,9 % ift. forrige periode.

En bemærkelsesværdig parameter på dette marked er, at den førende virksomhed inden for hver 

kategori ejer langt størstedelen af markedskapitalen i kategorien. En undersøgelse af 
teknologivirksomheder, foretaget fra 2000 til 2015 viste, at kategorikongen i gennemsnit tog 76 % 

af den totale globale markedsværdi i kategorien.
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For at opnå bæredygtig langsigtet vækst, er en dansk SaaS-virksomhed således nødt til være 
nummer ét i sin kategori globalt set, da denne ellers over tid vil blive opslugt af kategorikongen.

1) Hvad mener du der skal til for at opnå global dominans i Firmafons kategori?

Med dette enorme potentiale følger også en kæmpe udfordring for dem, der prøver at opnå global 

dominans. Inden for næsten hver kategori eksisterer et enormt udbud af ensartede 
softwareløsninger, eksempelvis i CRM-kategorien, der kan nogenlunde det samme rent teknisk, 

eller ihvertfald kan udbygges til at kunne det. Softwareløsningerne kan ydermere sjældent 
patenteres. Dette resulterer i enorm produkthomogenitet og stort oplevet støjniveau hos køberne, 

massiv konkurrence og en høj grad af købermagt.

Førende forskere mener, at et et stærkt business-to-business brand og unikt kategoridesign er 
afgørende for, at kundernes valg falder på virksomheden.

2) Hvilken rolle mener du, at branding og kategoridesign har, eller skal have, for Firmafon?

Betydningen af markedsføring ses tydeligt på markedet. Børsnoterede SaaS-virksomheder 

anvendte således i tredje kvartal 2016 en median på 36,9 % af deres totale omsætning på 
markedsføring – næsten dobbelt så meget som deres on-premise modpart.

3) Hvor stor en andel af de samlede omkostninger anvendes af Firmafon til markedsføring?

4) Og hvad med andelen til branding- og kategoridesign?

< FREMVISNING AF MODELLEN >

5) Hvilke udfordringer mener du der kan være, for at Firmafon kan gennemføre en sådan brand 

building- og kategoridesignproces?

Nyere B2B-branding- og kategoriteori peger på at direktøren skal lede virksomheden igennem 
brand building og kategoridesign, dog med undtagelsen af en projektleder, der styrer forskellige 

processer.
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6) Hvad skal der til, for at dette kan lade sig gøre her i Firmafon?

For at opnå global dominans er en softwarevirksomhed nødt til at have et globalt udtryk, som 
eksempelvis et globalt brandnavn, logo og hjemmeside på engelsk, da lokal tilpasning hurtigt vil 

blive meget omfattende.

7) Hvilke udfordringer kan der være forbundet med at foretage denne ændring hos Firmafon?

Det viser sig, at de succesfulde kategorikonger, såsom Zendesk, Salesforce og Workday bliver 
børsnoteret mellem seks og 10 år inde i virksomhedens levetid, eller når op på en omsætning på 

700 millioner DKK i tilbagevendende årlig omsætning, i samme periode.

Firmafon er nu næsten syv år gammel, og har altså ifølge statistikken 3 år til enten at blive 
børsnoteret, eller nå op på en tilbagevendende årlig omsætning på 700 millioner DKK.

8) Mener du, at dette er realistisk? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Teorien peger på en særlig dynamik der foregår i højvækstvirksomheder, nemlig den såkaldte 

‘tyngdekraft’, hvor alle trækker i direktøren, og forsøger at få ham til at udføre deres egen agenda 
på den korte bane, fx salgschefen, der vil ændre salgstaktik, for at få flere salg ind på den korte 

bane. Dynamikkens problem er, at det trækker direktøren væk fra hans strategiske fokus, og 
dermed mindsker sandsynligheden for, at virksomheden bliver en global succes.

9) Hvordan ser du dette udspille sig i Firmafon?

10) Hvilken kategori ser du Firmafon definere over de næste tre år?”
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Bilag 2 – Spørgsmål til opdagelse og design af  kategori 

- Vision og mission: Hvad var den oprindelige markedsmæssige eller teknologiske indsigt der fik 

jer til at skabe denne kategori?
- Kunder: Hvem forestiller I jer kommer til at købe dette produkt eller service? Hvem vil bruge 

det?
- Problemformulering: Hvad er problemet I mener I kan løse for jeres potentielle kunder?
- Brugssituationer: Hvilke specifikke måder vil folk bruge produktet eller servicen til at løse deres 

problem?
- Produkt/løsning: Giv en detaljeret forklaring af teknologien bag produktet – hvad gør den lige 

nu, og hvad er den ellers i stand til at gøre?
- Økosystem: I mange tilfælde er der andre virksomheder involveret i at løse problemet eller som 

tilføjer yderligere værdi. Disse virksomheder udgør et økosystem omkring problemet og 

løsningen. Hvem er alle disse virksomheder og hvor i økosystemet er kontrolpunkterne hvor en 
virksomhed kan opnå konkurrencemæssige fordele?

- Konkurrence: Hvem prøver ellers at løse dette problem – eller, hvis der er ingen der ser 
problemet endnu, hvem vil måske deltage i konkurrence med jer for at løse problemet, i det 

øjeblik I identificerer det?
- Forretningsmodel: Hvordan vil jeres produkt eller service ændre jeres kunders forretninger? Vil 

det øge deres ROI eller reducere omkostningerne på en signifikant måde? Tillader det dem at 
gøre noget de ikke har kunnet gøre med tidligere teknologi og derved skabe enorm værdi?

- Salg og go-to-market: B2B-virksomheder bør kunne artikulere hvordan deres produkt eller 
løsning vil gøre sit indtog på markedet. Er det igennem en salgsstyrke? Igennem distributører? 

Begge dele? B2C-virksomheder bør kunne svare på hvordan brugerne finder løsningen; fra app 
stores, søgninger, virale kampagner, growth hacking teknikker, reklamer eller PR?

Bilag 3 – Skab et kategoridesigndokument 

• Kategorilandskabet: Hvordan ser kategorien I designer ud, og hvor passer den ind henne?
• Kategoriøkosystemet: Kunderne (samt brugssituationer), konkurrenterne, udviklerne, 

leverandørerne, analytikere, medier og alle andre som vil tilslutte sig kategorien.
• Frotos (from/to): Hvordan ser den rejse ud, som I ønsker kunderne skal tage?

• Kategorinavnet og den nye kategori: Hvorfor kategorien bør eksistere, og hvordan verden vil se 
ud hvis virksomheden skabte og dominerede kategorien?
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• Første udkast til en plan: Hvordan ser planen ud for hvordan I kan skabe og dominere 
kategorien?

Bilag 4 – Karakteristika ved gode synspunkter 

• Adskiller virksomheder, produkter og kategorier som folk elsker, fra dem de højest kan tolerere.
• Vænner markedet til at acceptere og omfavne virksomhedens vision og giver den samme aha-

oplevelse til kunderne, som grundlæggerne af virksomheden havde.
• Leder kunden på en fra/til rejse, så de forstår hvad der mangler, og hvordan virksomheden kan 

løse problemet.
• Ændrer tankegangen i folks sind, så de afviser den gamle tankegang og begynder at tro på 

noget nyt.
• Fortæller verden hvorfor kategorien og virksomheden er anderledes, og ikke blot bedre.

• Rammer et følelsesmæssigt niveau. Denne kan være grundet i begejstring eller frygten for at 
gå glip af noget.

• Har en ordlyd der matcher den måde, folk taler på. Den skal være simpel, direkte og komme 
fra hjertet – ikke fornuftsbaseret.

• Fortæller hele historien – fra begyndelsen til midten til slutningen.
• Giver virksomheden identitet og kultur, og resulterer i tiltrækningen af de rette ansatte og sikrer, 

at det rette økosystem opbygges omkring virksomheden.
• Er mere end en elevatortale, men en artikulation af en strategi. Den er så solid at alt andet i 

virksomheden kan drives af den.

Bilag 5 – Spørgsmål til opdagelse og design af  synspunkt 

• Hvordan virksomheden og produktet er anderledes: Synspunktet skal udtrykke at 

virksomheden og produktet er anderledes, ikke bedre. Hvilke ting gør denne virksomhed og 
dens produkt anderledes? Hvilke ting vil ræsonnere med hvilke målgrupper? Hvad er den 

differentierende ting, der ultimativt kan give virksomheden dens identitet?
• Hvordan virksomheden vil skabe produktet eller servicen der vil løse kategoriens 

problem: Hvad er road map’et for at nå visionen? Hvordan kommer man til stedet, hvor 
virksomheden er anderledes?
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• Forestillingen om det ultimative resultat: Hvis virksomheden opnår succes, hvordan vil 
verden da se ud? Hvordan vil den være ændret? Hvordan er denne ultimative vision 

anderledes eller ens med de visioner, der allerede cirkulerer i markedet?
• Virksomhedens natur: Marc Benioff satte Salesforce op til at være en rebel med et 

humanitært hjerte. Southwest Airlines virker som om de elsker at have det sjovt og har et 
frigjort image. Apple er på en mission for at bringe elegant og kompromisløs design til 

teknologi. Hvad er virksomhedens kultur? Hvilke folk vil lede den? Hvilket image ønsker 
virksomheden at have over for offentligheden og i medierne?

Bilag 6 – En guide til at mobilisere virksomheden 

Trin 1: Hvem?

Der er to hovedpersoner i mobiliseringen. Den ene er direktøren, som skal sørge for at 
evangelisere hele planen på tværs af hele virksomheden, og holde i, når det bliver hårdt. Den 

anden person er projektleder og kan kaldes for anføreren for lynnedslaget, som nøje følger hele 
processen, og sørger for at råbe vagt i gevær, hvis noget er galt. Disse to personer skal ikke være 

den samme, men anføreren for lynnedslaget kan være en CMO, CTO, CFO, eller en person der er 
respekteret på tværs af afdelinger, og personen skal have direkte adgang til direktøren. Direktøren 

er Chief Category Officer (CCO) og skal lede slaget.

Trin 2: Igangsætning af planlægningen af lynnedslaget
Umiddelbart efter at synspunktet er blevet adopteret og accepteret af ledelsen, skal der sættes en 

dato i kalenderen for lynnedslaget tre til seks måneder ude i fremtiden. Gode muligheder for at 
lancere lynnedslaget er på konferencer i industrien eller lignende, hvor en stor del af målgruppen 

er, eller at skabe sit eget arrangement, hvor man inviterer en personligheder, der er tankeledere 
indenfor området. 

Lynnedslaget er ikke et marketingarrangement, men et virksomhedsarrangement, og alle 
medarbejdere skal være involveret og forstå synspunktet og deres involvering i det. Marketing, 

visuel identitet, branding, sociale og virale væksttaktikker, produktet og synspunktet skal alt 
sammen være klar til lynnedslaget. Gode spørgsmål at stille er; hvem er målgruppen? Hvad er fra/

til for hver målgruppe? Hvad bliver afsløret på selve dagen, og hvordan? Hvordan vil vi levere på 
kategoriløftet og virksomhedens synspunkt?
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Trin 3: Mobilisering af alle i virksomheden
Så snart virksomheden er klar over hvad lynnedslaget indebærer, skal alle opgaver uddellegeres. 

Sørg for at alle afdelingschefer bliver involveret i planen, og få dem i gang med at udføre deres 
roller. Sørg for at stemningen omkring lynnedslaget når ud alle medarbejdere, så de kender deres 

roller. Direktøren skal holde øje med modstandere og problemer der skal løses.

Trin 4: Skab fire grundlæggende mobiliseringsdokumenter
• En kategoriplan

• Dette dokument beskriver hvordan virksomheden er anderledes, og ikke blot bedre. Det 
beskriver den kategori, der endnu ikke eksisterer. Den kan inkludere en category road map 

der i detaljer beskriver hvordan kategorien vil udvikle sig, og se ud til sidst. Planen er også 
et design for hvordan produktet og servicen vil se ud fremadrettet, samt være fortælling til 

kunderne af hvad de kan forvente kategorikongen kan levere. Dette bør være et eksternt 
dokument, og vise offentligheden at virksomheden har udtænkt kategorien samt at den har 

en plan for eksekvering.
• Produktsystematisering

• Det er vigtigt, at se på produktet med kategoriplanen for øje. Det handler om, at splitte 
produktet ad, og sørge for at alle dele er synkroniseret med kategoriplanen. Navngivningen 

af dele af produktet, og selve produktet, er essentielt, da disse vil påvirke den værdi folk 
tilskriver dem.

• Kundeanvendelsescases
• Dette dokument beskriver hvem kunderne er, samt de elementer der udgør en fantastisk ny 

kategori. Det besvarer spørgsmål som; hvad er problemet, og hvordan vil virksomheden 
løse det? Hvad er fra/til rejsen kunderne skal igennem? Hvad er det ultimative udbytte? 

Dette arbejde ligger sikkert allerede gemt i virksomheden, så det anbefales at kigge dér 
først, og udtrække informationen, fra salgspræsentationer, personastudier, 

segmenteringsanalyser, marketingarbejde og så videre. Jo mere specifikt, jo bedre. Dette 
arbejde skal udføres med hast og stor handlekraft.

• Kategoriøkosystemet
• At forstå økosystemet omkring kategorien muliggør en udvikling og dominans af denne 

kategori. Økosystemet udgør tredjepartsudviklere, konsulenter der hjælper virksomheder 
med at tage produktet i brug, analytikere, data eller indholdsleverandører, alle slags 

partnere og konkurrenter. Ethvert økosystem har såkaldte kontrolpunkter – steder hvor en 
enhed kan udøve stor kontrol, fx iTunes med alle sange der bliver overført til iPods, 
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Bloomberg med information der flyder til Wall Street. At udvikle økosystemet starter med 
lynnedslaget.

Trin 5: Vurdér om ambitionerne passer til virksomheden

I mobiliseringsfasen vil det vise sig, om virksomheden er egnet til at skabe en ny kategori, og det 
vil vise sig om der er blevet skabt et ordentligt virksomhed/kategori match. Det kan være, at 

visionen er for ambitiøs, eller for uambitiøs. Hér er det vigtigt, at holde øje med, om problemerne 
der opstår kan løses, eller om man har været for ambitiøs. En god idé kan være, at bygge et 

synspunkt og kategori, som passer til virksomheden lige nu, og som så kan blive større senere.

Trin 6: Overvåg problemer
Mobiliseringen kan have en stærk påvirkning på mange medarbejdere. Virksomhedsledere er nød 

til at forstå spændingerne fra de forskellige afdelinger, og finde den magiske linje mellem at gøre 
dét, der er krævet på den korte bane imens der bliver bygget på kategorien. I ekstreme tilfælde 

bliver virksomheder nød til at ofre omsætning hér og nu, eller slække på profitmargener, for at 
opnå den fremtidige gevinst ved kategoriarbejdet. Direktøren skal holde øje med modstandere.
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Bilag 7 – Analyse – Rollefordeling 

• Overordnet projektleder: Der skal vælges en projektleder der kan stå for planlægningen af hele 

processen, lægge en tidsplan og holde styr på processen hele vejen igennem. Da processen 
omfatter hele virksomheden, og ikke blot marketingafdelingen er det vigtigt, at personen er vellidt 

på tværs af afdelinger. Endvidere skal personen have direkte adgang til direktøren og den 
tekniske direktør for at have nem tilgang til informationer og opnåelse af forskellige tilladelser. 

Personen må gerne arbejde for virksomheden til daglig.

• Analytiker: Denne person skal stå for den databaserede situationsanalyse af det danske 

marked. Grundet det omfattende analytiske arbejde involveret i denne proces, bør personen 
være analytisk anlagt. Endvidere skal personen have forstand på marketing, da der skal 

foretages en analyse af virksomheden, kunderne og af virksomhedens brand. Personen må 
gerne arbejde for virksomheden til daglig.

• Konsulenten: Der skal hér vælges en person der kan tilgå opgaven med friske øjne, og som 
ikke  er en del af den daglige operation i virksomheden. Dette kan være en person udefra, et nyt 

bestyrelsesmedlem, en nyansat leder eller et konsulentfirma. Grundet opgavernes karakter, der 
kredser om informationsindsamling og håndtering af workshops, er det vigtigt at personen er 

sympatisk af natur, og har direkte adgang til direktøren og den tekniske direktør, og har forstand 
på marketingteori. Personen skal ikke være begrænset af dagligdagens problemer og 

begrænsninger, men skal kunne tænke frit og stort. Opgaverne der skal varetages er;

• Opdagelse af virksomhedens kategori

• Opdagelse af virksomhedens synspunkt

• Design af virksomhedens brand

• De to direktører: De to direktører skal overtage hér og føre virksomheden frem mod 
lynnedslaget. Dog skal de akkompagneres af en trænet projektleder, der kan styre rejsen mod 

lynnedslaget.

Bilag 8 – Analyse – Interviewguide til kategoridesign 

1. Vision og mission: Hvad var den oprindelige markedsmæssige eller teknologiske indsigt der 

fik jer til at skabe denne kategori?
2. Kunder: Hvem forestiller I jer kommer til at købe dette produkt eller service? Hvem vil bruge 

det?
3. Problemformulering: Hvad er problemet I mener I kan løse for jeres potentielle kunder?
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4. Brugssituationer: Hvilke specifikke måder vil folk bruge produktet eller servicen til at løse 
deres problem?

5. Produkt/løsning: Giv en detaljeret forklaring af teknologien bag produktet – hvad gør den lige 
nu, og hvad er den ellers i stand til at gøre?

6. Økosystem: I mange tilfælde er der andre virksomheder involveret i at løse problemet eller 
som tilføjer yderligere værdi. Disse virksomheder udgør et økosystem omkring problemet og 

løsningen. Hvem er alle disse virksomheder og hvor i økosystemet er kontrolpunkterne hvor en 
virksomhed kan opnå konkurrencemæssige fordele?

7. Konkurrence: Hvem prøver ellers at løse dette problem – eller, hvis der er ingen der ser 
problemet endnu, hvem vil måske deltage i konkurrence med jer for at løse problemet, i det 

øjeblik I identificerer det?
8. Forretningsmodel: Hvordan vil jeres produkt eller service ændre jeres kunders forretninger? 

Vil det øge deres ROI eller reducere omkostningerne på en signifikant måde? Tillader det dem 
at gøre noget de ikke har kunnet gøre med tidligere teknologi og derved skabe enorm værdi?

9. Salg og go-to-market: B2B-virksomheder bør kunne artikulere hvordan deres produkt eller 
løsning vil gøre sit indtog på markedet. Er det igennem en salgsstyrke? Igennem distributører? 

Begge dele?
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Bilag 9 – Analyse – Brand Report Card
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